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RESUMO 

O presente trabalho enquadra-se na literatura sobre o estudo de consolidações orçamentais 

expansionistas, ou, mais genericamente, sobre a ocorrência dos designados efeitos não-

Keynesianos da política orçamental. Esta é uma literatura cuja origem remonta aos anos 90 

do século passado e que foi revitalizada na sequência da Grande Recessão de 2008-09, após 

a implementação, particularmente na Europa, de programas de consolidação orçamental, a 

maior parte dos quais sem os desejados efeitos não-Keynesianos. Um dos fatores que tem 

sido destacado nesta mesma literatura como determinante para a ocorrência de consolidações 

orçamentais expansionistas é o papel da política monetária, sendo este o aspeto central aqui 

discutido. 

Mais concretamente, pretende-se analisar se a ocorrência de consolidações orçamentais 

expansionistas está dependente da condução de expansões monetárias, por parte dos Bancos 

Centrais. Para tal, esta dissertação pretende: (i) fazer uma revisão, teórica e empírica, sobre a 

ocorrência de consolidações orçamentais expansionistas, dando particular ênfase aos canais 

teóricos explicativos desta problemática, aos seus fatores impulsionadores e à diversidade de 

resultados empíricos, sendo sempre destacado o papel da política monetária; e (ii) conduzir 

um estudo empírico para os 19 países pertencentes à Área do Euro, entre 1996 e 2017, com 

o intuito de perceber se o impacto das consolidações orçamentais, em termos de consumo e 

investimento privados, está dependente da condução de expansões monetárias por parte dos 

Bancos Centrais.  

Através do estudo empírico realizado foi possível concluir que tanto os efeitos não-

Keynesianos fortes da política orçamental verificados ao nível da taxa de crescimento do 

consumo privado, como os verificados ao nível da taxa de crescimento do investimento 

privado, desaparecem por completo ou diminuem em intensidade quando deixa de ocorrer 

uma expansão monetária. De onde se percebe que a realidade em termos de política 

monetária deve e tem de ser tida em consideração quando se está a estudar a possibilidade 

de ocorrência de consolidações orçamentais expansionistas. 

 

Códigos JEL: C23, E52, E62, E63  

 

Palavras-chave: Política orçamental; Consolidação orçamental; Política monetária; 

Efeitos não-Keynesianos; Dados em painel.  
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ABSTRACT 

This study fits into the literature that studies the occurrence of expansionary fiscal 

consolidations, or more generally, the so-called non-Keynesian effects of fiscal policy. This 

literature, which originate in the 1990s, was revitalized following the Great Recession of 

2008-09, in the sequence of the implementation, particularly in Europe, of fiscal 

consolidation programs, most of which without the desired non-Keynesian effects. One of 

the factors that has been highlighted in this same literature as a determinant for the 

occurrence of expansionary fiscal consolidations is the role of monetary policy, which is the 

main point discussed here. 

More specifically, it is intended to analyze whether the occurrence of fiscal consolidations is 

dependent on the conduction of monetary expansions by the Central Banks. To this end, 

this dissertation intends to: (i) make a theoretical and empirical review on the occurrence of 

expansionary fiscal consolidations, with particular emphasis on the explanatory theoretical 

channels of this problem, on its driving factors and on the diversity of empirical results,  

highlighted the role of monetary policy; and (ii) conduct an empirical study for the 19 Euro 

Area countries, between 1996 and 2017, to determine whether the impact of fiscal 

consolidations on private consumption and private investment is dependent on the 

conducting of monetary expansions by the Central Banks. 

From the empirical study was concluded that the strong non-Keynesian effects of fiscal 

policy on the growth rates of private consumption and private investment disappear 

completely or decrease in intensity when monetary expansion no longer occurs. Therefore, 

the reality in terms of monetary policy must be taken into account when considering the 

possibility of expansionary fiscal consolidations. 

 

 

 

 

JEL codes: C23, E52, E62, E63  

 

Keywords: Macroeconomic policies; Fiscal consolidation; Monetary policy; Non-

Keynesian effects; Panel data. 
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1. INTRODUÇÃO  

A crise económica e financeira global do final da primeira década do século XXI, a Grande 

Recessão, exigiu a utilização de políticas macroeconómicas contra-cíclicas, orçamental e 

monetária, como instrumentos de estabilização. A utilização generalizada de políticas 

orçamentais levou a que muitos países se deparassem com sucessivos défices orçamentais e 

com dívidas públicas elevadas e crescentes. A solução adotada, particularmente na Europa, 

passou pela adoção de fortes políticas de consolidação orçamental, a designada austeridade 

orçamental. Por outro lado, a utilização da política monetária através dos tradicionais cortes 

sucessivos da taxa de juro conduziu a uma situação em que as taxas de juro são de zero ou 

próximas disso: o zero lower bound (ZLB). Perante a incapacidade de estimular a economia via 

taxas de juro, os Bancos Centrais recorreram a mecanismos não convencionais de política 

monetária, como as estratégias de quantitative easing e de forward guidance.  

Tal realidade reavivou o debate sobre os efeitos económicos das políticas macroeconómicas, 

em particular das consolidações orçamentais. Esta é uma questão bastante controversa na 

literatura. Por um lado, na sequência da tradição Keynesiana, uma consolidação orçamental 

leva, inevitavelmente, a uma contração do produto real, sustentada pelo mecanismo de 

transmissão do lado da procura descrito em qualquer manual de Macroeconomia (e.g., Burda 

e Wyplosz, 2017). Por outro lado, há uma corrente, desenvolvida a partir dos anos 90 do 

século passado, que defende a possibilidade de, sob certas circunstâncias, ocorrerem os 

designados efeitos não-Keynesianos, ou seja, as consolidações orçamentais expansionistas 

(e.g., Alesina e Perotti, 1995; e Giavazzi e Pagano, 1990). 

É deste debate sobre os efeitos das consolidações orçamentais e da renovada importância 

dada à política monetária que surge a motivação para este trabalho. É necessário entender 

quais os efeitos das consolidações orçamentais e que fatores os podem condicionar. Para, 

por exemplo Afonso e Martins (2016), um desses fatores é, precisamente, a política 

monetária: até que ponto potenciais efeitos expansionistas de uma consolidação orçamental 

estão relacionados com a resposta da política monetária por parte de um Banco Central?; ou 

seja, de que forma a reação da política monetária pode moldar os mecanismos inerentes a 

uma consolidação orçamental, eventualmente transformando-os de Keynesianos em não-

Keynesianos?  

Assim, com este trabalho pretende-se estudar as condições sob as quais a consolidação 
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orçamental poderá ter efeitos contracionistas ou expansionistas, tendo como referência a 

resposta da política monetária. Isto é, pretende-se perceber se as consolidações 

expansionistas decorrem, não puramente de fatores que potenciam efeitos contrários à teoria 

Keynesiana, mas antes da condução, simultânea, de políticas monetárias expansionistas. 

Para responder a estas questões, pretende-se, inicialmente, fazer uma revisão de literatura que 

permita enquadrar os mecanismos teóricos que poderão justificar a existência de 

consolidações orçamentais expansionistas, bem como evidenciar os resultados empíricos 

discutidos na literatura. Particular atenção será prestada ao papel da política monetária, quer 

a nível teórico, quer ao nível dos estudos empíricos a analisar. Posteriormente, pretende-se 

realizar um estudo empírico, aplicado a países pertencentes à Área do Euro, com o intuito 

de entender se o impacto das consolidações orçamentais sobre os diferentes componentes 

da procura agregada, nomeadamente o consumo e o investimento privados, depende das 

condições monetárias em vigor nos períodos em análise. 

Este trabalho poderá contribuir para a literatura já existente ao introduzir um aspeto relevante 

para a análise das consolidações orçamentais expansionistas: a resposta da política monetária. 

De facto, Afonso e Martins (2016) estudaram, empiricamente, o impacto das consolidações 

orçamentais sobre o consumo privado, tendo em consideração as condições monetárias1. O 

objetivo será estender este trabalho em três novas vertentes: (i) expandir a análise a mais um 

componente da procura agregada, o investimento privado, estudando se o impacto que uma 

consolidação pode ter sobre o consumo e o investimento privados depende da resposta da 

política monetária; (ii) expandir a amostra, considerando, por um lado, todos os países da 

Área do Euro; e, por outro lado, (iii) estudando um conjunto de anos mais recentes (1996-

2017), incluindo o período pós-Grande Recessão, caracterizado na Europa pelo ZLB e pela 

condução de políticas monetárias não convencionais.  

Assim sendo, este trabalho estará dividido em três grandes partes. Na secção dois apresenta-

se uma revisão de literatura teórica e empírica, com particular enfoque sobre os principais 

mecanismos teóricos que poderão explicar a hipótese das consolidações orçamentais 

expansionistas, bem como sobre os fatores que as poderão potenciar, onde se inclui a 

condução da política monetária. Ainda nesta secção, são apresentados os mais recentes 

estudos empíricos que procuram avaliar a ocorrência, ou não, de efeitos não-Keynesianos da 

                                                           
1 Estudo efetuado para 14 países da União Europeia (com 11 pertencentes à Área do Euro), no período entre 

1970 e 2013. 
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política orçamental. Na secção três, referente à aplicação empírica, serão apresentados todos 

os pressupostos a ela inerentes (e.g., amostra, critérios de definição de episódios monetários 

e orçamentais) e, ainda, os modelos estudados e os resultados obtidos. A presente dissertação 

termina na secção quatro, com a apresentação das principais conclusões.  
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2. EFEITOS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL: MECANISMOS TEÓRICOS E 

EVIDÊNCIA EMPÍRICA 

2.1. Introdução: efeitos Keynesianos da política orçamental 

A visão Keynesiana dos efeitos esperados da política orçamental dominou as teorias 

macroeconómicas até os anos 70 do século passado. A base desta visão Keynesiana remonta 

aos anos 30, com a publicação da obra “The General Theory of  Employment, Interest and Money”, 

da autoria de John Mayard Keynes. Keynes (1936) atesta que as decisões de consumo e 

investimento determinam, no curto prazo, o nível da atividade económica. Visto que um dos 

determinantes do consumo e do investimento são, desde logo, as despesas do Governo, a 

política orçamental é um instrumento capaz quer de expandir a atividade económica, quer 

de a contrair, conforme o objetivo pretendido.   

Tomando como exemplo o objetivo de desacelerar a atividade económica, isto é, reduzir o 

produto no curto prazo, deve-se seguir uma política orçamental contracionista, diminuindo 

a despesa ou aumentando a carga fiscal. Quando é seguida a primeira via, isto é, a de redução 

da despesa pública, a procura agregada diminui e, portanto, o produto e o emprego também 

tendem a diminuir, existindo um efeito direto sobre a atividade económica (para além de 

efeitos induzidos sobre a procura, que despoletam o chamado multiplicador Keynesiano2). A 

alternativa de aumento dos impostos atua, sobretudo, de forma indireta, através do impacto 

negativo sobre o rendimento disponível das famílias e empresas, que leva a uma contração 

do consumo e do investimento privados e, consequentemente, uma contração da procura 

agregada, do produto e do emprego3. 

Todavia a eficácia desta política de contração orçamental pode ser reduzida quando ocorre o 

designado efeito de crowding-in. De acordo com este efeito, no seguimento de uma contração 

orçamental a taxa de juro tende a diminuir, quer devido a uma contração na procura de moeda 

(através do que é usual designar-se por motivo transação), quer, por exemplo, pela menor 

concorrência pela obtenção de crédito nos mercados financeiros, levando a uma expansão 

dos componentes da procura agregada sensíveis à taxa de juro, estimulando o produto e o 

                                                           
2 O impacto direto da alteração da despesa pública sobre a procura de bens e serviços despoleta um impacto 

indireto, via consumo privado, originado pelo impacto que a alteração da procura tem sobre o produto e, 
portanto, sobre o rendimento disponível. A esta sequência de impactos sobre a procura e, assim, sobre o 
produto e o emprego, chama-se multiplicador Keynesiano. 
3 No âmbito destas políticas orçamentais contracionistas, surge a definição de consolidação orçamental, muito 

relevante para a literatura dos efeitos não-Keynesianos, que será devidamente explorada na secção 2.4.1. 
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emprego. Assim, a diminuição do produto é menor quando ocorre este efeito de crowding-in4. 

Daqui se compreende que a visão tradicional Keynesiana defende a ocorrência de 

multiplicadores da despesa pública positivos e multiplicadores dos impostos negativos. Isto 

é, perante uma política de diminuição da despesa pública e/ou aumento de impostos o 

produto tende a diminuir, e vice-versa.  Todavia, esta dominância da teoria Keynesiana foi 

questionada nos anos 90 do século passado, na sequência de casos de possíveis contrações 

orçamentais expansionistas, isto é, situações em que apesar da política orçamental 

contracionista ocorreu, no curto prazo, uma expansão do produto e do emprego. Nestes 

casos, os multiplicadores orçamentais apresentam-se como simétricos dos tradicionais, tendo 

despoletado uma extensa literatura sobre efeitos não-Keynesianos da política orçamental.  

2.2. Efeitos não-Keynesianos da política orçamental  

Durante os anos 70 do século passado, na sequência das crises petrolíferas, bem como de 

uma nova dimensão do chamado “Estado social”, os países europeus foram acumulando 

dívida pública colocando-a, nalguns casos, numa trajetória insustentável. A juntar a este facto, 

o início dos anos 80 do mesmo século foram marcados por taxas de juro reais muito elevadas, 

o que ainda agravou a situação (Giavazzi e Pagano, 1990). Tudo isto levou a que muitos países 

tivessem de seguir políticas contracionistas, de consolidação orçamental, com o objetivo de 

equilibrarem as suas contas públicas e estabilizarem a dinâmica da dívida pública. 

Na sequência de algumas dessas consolidações orçamentais, começou a surgir, nos anos 80, 

a evidência de alguns casos concretos que parecem indicar a possibilidade de ocorrência de 

expansões do produto, no curto prazo, em períodos em que estavam a ser seguidas políticas 

orçamentais contracionistas - as designadas consolidações orçamentais expansionistas. 

De entre os casos analisados, destaca-se o pioneiro trabalho de Giavazzi e Pagano (1990) que 

veio demonstrar uma realidade até à época desconhecida: a demonstração empírica de casos 

de consolidações orçamentais com efeitos expansionistas, tendo por base as consolidações 

orçamentais ocorridas na Dinamarca (entre 1983 e 1986) e na Irlanda (entre 1987 e 1989). 

Durante estas consolidações, o défice orçamental ajustado pelo ciclo caiu 9,5% e 7,2% do 

                                                           
4 No caso do objetivo de curto prazo ser o de estimular a atividade económica, deve seguir-se uma política 

orçamental expansionista, aumentando a despesa pública e/ou reduzindo os impostos, o que, na perspetiva 
Keynesiana, tenderá a gerar, pelos mecanismos inversos aos descritos, um aumento do produto e do emprego. 
Neste caso poderá surgir um efeito inverso ao crowding-in, o efeito de crowding-out, que reduz a eficácia da política 
expansionista, através da inerente subida das taxas de juro. 
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PIB, face ao ano anterior, na Dinamarca e na Irlanda, respetivamente. Apesar disto, o 

consumo privado aumentou 17,7% e 14,5% de uma forma cumulativa, em cada um dos 

países, respetivamente (Perotti, 1999). 

Segundo Giavazzi e Pagano (1990), o caso Irlandês é particularmente relevante porque parece 

realçar a importância das restrições de liquidez. Na presença destas, isto é, quando o 

rendimento disponível limita o consumo atual, os mecanismos Keynesianos funcionam e o 

consumo diminui, tal como ocorreu numa primeira, e malsucedida, consolidação que este 

país enfrentou em 1982, fortemente sustentada pelo aumento da carga fiscal. Porém, num 

segundo período de consolidação, entre 1987 e 1989, o Estado Irlandês focou-se em cortes 

da despesa corrente, ao invés de aumentar impostos como fez na primeira consolidação: para 

além do sucesso orçamental desta política de consolidação, a economia irlandesa, tal como 

foi referido acima, e ao contrário do que seria de esperar, revelou um forte dinamismo, com 

a procura a reagir positivamente aos cortes na despesa pública. Giavazzi e Pagano (1990) 

realçam, ainda, um importante papel desempenhado pela diminuição das taxas de juro 

nominais e reais, fator que também contribuiu para a expansão da procura agregada verificada 

em ambos os países.  

Em suma, nestes países, as alterações das expectativas dos agentes económicos, face às 

drásticas alterações orçamentais, associadas à descida das taxas de juro reais, conduziram a 

efeitos económicos expansionistas, que extravasaram a lógica do crowding-in, tendo mais do 

que compensado os efeitos Keynesianos de redução do produto, associados ao aumento dos 

impostos ou à redução dos gastos governamentais (Alesina e Ardagna, 2013). 

Como se pode constatar, este resultado opõe-se à tradicional lógica Keynesiana, sustentando 

a possibilidade de multiplicadores da despesa pública negativos (e, eventualmente, 

multiplicadores dos impostos positivos), sendo a base de uma nova linha de pensamento, 

vulgarmente designada, na literatura, como a “non-Keynesian view” (Foresti e Marani, 2014) ou  

“unconventional wisdom” (Canale, Foresti, Marani, e Napolitano, 2007).  

No seguimento do trabalho pioneiro de Giavazzi e Pagano (1990), e tendo por base esta nova 

linha de pensamento, muitos outros estudos foram realizados com o intuito de averiguar, 

empiricamente, a possibilidade de ocorrência de consolidações orçamentais expansionistas. 

A par disto, estes trabalhos procuraram, ainda, explicar os mecanismos teóricos segundo os 

quais podem ocorrer consolidações orçamentais expansionistas, do lado da oferta e da 

procura, bem como evidenciar os fatores que podem potenciar estes fenómenos. 
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2.2.1. Explicações para a ocorrência de consolidações orçamentais expansionistas: 

lado da procura 

Pode-se encontrar na literatura alguns canais, centrados na procura de bens e serviços, que 

ajudam a explicar a possível ocorrência de consolidações orçamentais expansionistas, 

nomeadamente o canal das expectativas, o canal da taxa de juro e o canal da substituibilidade 

entre o consumo privado e o consumo público. 

Canal das expectativas (a predominância do efeito riqueza) 

Feldstein (1982) foi um dos primeiros autores a explicar o que ficou conhecido por efeito 

riqueza de uma consolidação orçamental e que esteve na base do desenvolvimento do 

chamado canal das expectativas, apresentado por autores como, e.g., Blanchard (1990),  

Bertola e Drazen (1993), Perotti (1999), Ardagna (2004) e Rzonca e Cizkowicz (2005), para 

explicar a eventual ocorrência de efeitos não-Keynesianos. 

Para Feldstein (1982) os consumidores interpretam as decisões governamentais, de alterações 

da despesa e/ou dos impostos, como sinais de possíveis alterações futuras, relativamente aos 

impostos que terão de pagar ou aos benefícios que receberão. O enfoque é, assim, perceber 

se essas alterações são entendidas como permanentes ou temporárias, distinção que está na 

base da visão das expectativas ou perspetiva alemã. Caso essa alteração, no sentido da 

consolidação orçamental, seja entendida como permanente, os consumidores irão atualizar 

em alta a sua expectativa relativamente ao seu rendimento disponível permanente, pois 

consideram que terão que pagar menos impostos no futuro. Este aumento da riqueza, 

entendida como o somatório atualizado dos rendimentos presentes e futuros esperados, 

contribui para a expansão do consumo e, naturalmente, do produto. Alesina e Ardagna (2013) 

acrescentam que, na presença de consolidações orçamentais, a ideia de alteração de regime é 

fulcral para afetar as decisões dos investidores e ter um impacto expansionista.  

Adicionalmente, Alesina e Ardagna (1998) apesar de admitirem que o efeito anterior pode 

ocorrer para aumentos dos impostos ou para cortes orçamentais, atestam que esse efeito é 

muito mais direto através de cortes na despesa pública percebidos como permanentes. Por 

outro lado, realçam a importância dos mercados financeiros para este efeito, dada a 

importância da liquidez disponível para a expansão do consumo. 

Saliente-se, ainda, que esta visão das expectativas apenas é possível quando os agentes 

económicos seguem um modelo de comportamento intertemporal, e não um modelo 
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estático tal como Bertola e Drazen (1993, p.12) defendem: “A policy innovation which would be 

contractionary in a static model may be expansionary if  it induces sufficiently strong expectations of  future 

policy changes in the opposite direction”. Também Alesina e Ardagna (1998) realçam a importância 

de se assumir um modelo forward looking. 

Canal da taxa de juro 

Alguns autores, e.g., Alesina e Ardagna (1998), Ardagna (2004) e De Castro (2003), 

acrescentam uma outra explicação do lado da procura para a ocorrência de consolidações 

orçamentais expansionistas: o canal da taxa de juro ou efeito credibilidade sobre as taxas de 

juro5, que acresce ao tradicional efeito crowding-in, atrás referido. Um país que apresente um 

nível de dívida pública elevado, ou numa trajetória ascendente preocupante, apenas se 

consegue financiar através da emissão de dívida pública a taxas de juro muito altas, devido 

ao elevado prémio de risco associado ao risco de inflação ou de incumprimento. Neste 

contexto, se ocorrer uma consolidação percebida como eficaz e permanente, capaz de reduzir 

o endividamento, o prémio de risco das obrigações do tesouro diminui, devido à diminuição 

do risco de incumprimento, o que faz com que as taxas de juro da dívida pública diminuam. 

Se esta diminuição se expandir às taxas de juro reais de toda a economia, a procura agregada 

tende a aumentar, pois o consumo e o investimento privados tendem a reagir positivamente 

a diminuições das taxas de juro reais, o que terá um impacto global expansionista.  

Para além deste estímulo direto da procura agregada, uma diminuição das taxas de juro 

nominais e reais da economia pode ter um efeito riqueza sobre os agentes económicos. De 

facto, uma redução das taxas de juro implica um aumento do valor das ações, obrigações e 

demais títulos, que constituem a carteira dos agentes económicos. Assim, ao aumentar a 

riqueza dos agentes económicos e ao levar a que estes revejam em alta as suas expectativas 

sobre o seu rendimento permanente, a redução das taxas de juro fomenta o consumo e o 

investimento privados (Giavazzi, Jappelli, e Pagano, 2000).  

Canal da substituibilidade entre o consumo privado e o consumo público 

Uma outra explicação para a possibilidade dos cortes no orçamento público terem um 

impacto positivo sobre o consumo privado, pelo lado da procura, foi avançada por Giavazzi 

e Pagano (1990). No entender destes autores, se os agentes económicos valorizarem a 

provisão pública de alguns serviços, como escolas, hospitais ou transportes, eles vão 

                                                           
5 Na literatura, este canal aparece, por vezes, designado por canal financeiro (e.g., Botta e Tori, 2018). 
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aumentar o consumo nesses serviços, quando estes deixam de ser fornecidos pelo Estado, 

verificando-se uma correlação negativa entre os consumos público e privado. Assim, esta 

substituição de consumo público por privado é um canal direto segundo o qual uma política 

de contração do consumo público pode ter um impacto positivo sobre o consumo privado.   

2.2.2. Explicações para a ocorrência de consolidações orçamentais expansionistas: 

lado da oferta 

Apesar de na literatura se verificar uma tendência para se explicar as consolidações 

orçamentais expansionistas pelo lado da procura, a verdade é que também há mecanismos 

do lado da oferta capazes de as explicar. Apesar de neste tipo de mecanismos o enfoque ser 

o mercado de trabalho, e os inerentes canais dos lucros e das exportações, outros aspetos são 

salientados, nomeadamente a relação de substituibilidade que poderá existir entre os 

investimentos privado e público, e que pode despoletar o canal da produtividade.  

Canais dos lucros e das exportações (mercado de trabalho: concorrência perfeita vs. 

imperfeita) 

Focando o mercado de trabalho, Alesina e Ardagna (1998) distinguem entre os efeitos de 

uma consolidação orçamental que ocorrem em mercados de trabalho neoclássicos standard, 

ou de concorrência perfeita, e em mercados sindicalizados, ou de concorrência imperfeita.  

Quando o mercado de trabalho é concorrencial, perante uma política orçamental, a oferta 

individual de trabalho pode sofrer dois efeitos: o efeito rendimento e o efeito substituição. 

O efeito substituição explica que, por exemplo perante um aumento de impostos, o custo de 

oportunidade do lazer diminui, já que o salário em termos líquidos diminui, pelo que os 

trabalhadores substituem trabalho por lazer, reduzindo a oferta de trabalho. Segundo o efeito 

rendimento, um menor salário líquido induz uma menor procura por bens normais. Sendo o 

lazer um bem normal, esta situação leva a que os trabalhadores substituam lazer por trabalho, 

aumentando a oferta de trabalho. Assim, o impacto da política orçamental sobre a oferta de 

trabalho está dependente de qual dos dois efeitos domina o que, por sua vez, depende do 

entendimento dos trabalhadores quanto à duração da política. Se esta for entendida como 

temporária, o efeito substituição tende a dominar e, portanto, ao contrair a oferta de trabalho, 

uma política de aumento de impostos tende a ser contracionista. Quando é entendida como 

permanente, o efeito rendimento tende a dominar, gerando um aumento da oferta de 

trabalho e do emprego, contribuindo para explicar um possível efeito expansionista de uma 
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consolidação orçamental (Alesina e Perotti, 1997a; e Alesina e Ardagna, 1998). Todavia, 

Alesina e Ardagna (1998), seguindo o estudo de Pencavel (1986), concluem que, 

empiricamente, este efeito sobre a oferta de trabalho individual não se verifica amplamente. 

Contrariamente, e segundo Alesina e Ardagna (1998), a situação é bastante diferente quando 

o mercado de trabalho é de concorrência imperfeita, que é a norma na maior parte dos países 

da OCDE. Para estes autores, que seguem o estudo empírico de Alesina e Perotti (1997b), 

os efeitos de um aumento dos impostos no mercado de trabalho, apesar de reduzidos a um 

nível individual, podem ser bastante significativos quando se trata de mercados 

sindicalizados. Ceteris paribus, em mercados deste tipo, um aumento permanente dos impostos 

leva a uma redução do salário real líquido de impostos. Face a isto, os sindicatos tendem a 

exigir maiores salários brutos, por forma a compensar o aumento dos impostos. Porém, 

segundo os autores, as exigências salariais efetuadas dependem, essencialmente, da estrutura 

sindical e do seu comportamento: estruturas sindicais mais centralizadas, tendem a 

internalizar os objetivos do Governo, aceitando alguma moderação salarial, o que contribui 

para a redução dos custos unitários de trabalho6, influenciando o impacto económico destas 

políticas orçamentais contracionistas (via custos do trabalho). Este papel da moderação 

salarial foi, ainda, referido por autores como Alesina e Ardagna (1998, p.7): “An agreement with 

the unions that moderate wage pressure would keep unit labor costs low, spark investment and growth. Lack 

of  union agreement may lead to a wage push with the opposite consequences”, ou por Perotti (2011). 

Tendo todos estes aspetos em consideração, a moderação salarial e a inerente redução dos 

custos unitários de trabalho, na sequência de uma política orçamental contracionista, pode 

gerar um impacto expansionista através de dois canais: o canal dos lucros e o canal das 

exportações. Por um lado, e segundo o canal dos lucros, a manutenção dos custos unitários 

do trabalho baixos permite aumentar os lucros das empresas que, por sua vez, aumenta a 

propensão e capacidade destas para investirem, fomentando a procura agregada por via do 

investimento privado (Alesina e Ardagna, 1998). Por outro lado, o canal das exportações foi, 

adicionalmente, referido por autores como Rzonca e Cizkowicz (2005). Assim, a manutenção 

dos custos relativos de trabalho baixos é fulcral para aumentar a competitividade externa das 

empresas, fomentado as exportações, e por essa via, o produto.  

Em suma, é fulcral que, perante uma consolidação orçamental, os sindicatos exerçam uma 

                                                           
6 Para mais pormenores sobre o impacto da estrutura sindical nas exigências dos sindicatos ver, por exemplo, 

Calmfors e Driffill (1988).  
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pressão moderada para os aumentos salariais, pois apenas assim é possível manter os custos 

unitários do trabalho baixos, contribuindo para um impacto económico expansionista, por 

via do investimento privado (canal dos lucros) e da competitividade externa (canal das 

exportações). Contrariamente, uma pressão sindical elevada para elevar os salários, ao 

aumentar os custos unitários do trabalho, contribui para um impacto global contracionista.  

Canais dos lucros e das exportações (cortes nos salários dos funcionários públicos, 

aumento dos despedimentos no setor público e diminuição do subsídio de 

desemprego) 

Por outro lado, foi, adicionalmente, estudado o caso particular em que os cortes orçamentais 

são feitos através de reduções nos salários dos funcionários públicos. Para, e.g., De Castro 

(2003) e Lane e Perotti (1996), esta situação rapidamente se expande aos demais setores da 

economia, quer aos competitivos, quer àqueles em que os salários estão indexados, na medida 

em que gera um aumento da procura por emprego no setor privado, que, por sua vez, através 

de um simples mecanismo da oferta e da procura, reduz o salário de equilíbrio da economia. 

A redução generalizada dos salários faz com que os custos unitários do trabalho diminuam 

com um impacto global expansionista, devido ao aumento do investimento privado e das 

exportações, através dos, atrás mencionados, canais dos lucros e das exportações. 

De forma semelhante, Ardagna (2004) realça que cortes orçamentais através de 

despedimentos de funcionários públicos ou de redução do subsídio de desemprego podem 

contribuir para impactos expansionistas, pois enfraquecem o poder negocial dos sindicatos. 

De facto, uma diminuição do emprego público aumenta a probabilidade de desemprego, pois 

o emprego público é uma alternativa ao privado. Logo, havendo despedimentos no setor 

público, os funcionários do setor privado sabem que têm uma menor probabilidade de, em 

caso de despedimento, encontrarem emprego no setor público, o que faz com que moderem 

as suas exigências salarias. Por outro lado, uma diminuição do subsídio de desemprego faz 

com que o custo de estar desemprego aumente, o que leva, novamente, à moderação salarial. 

Assim sendo, uma consolidação orçamental feita nestes moldes, induz moderação salarial 

que, como se viu anteriormente, despoleta os canais dos lucros e das exportações. 

Canal da produtividade (substituibilidade entre os investimentos público e privado) 

Por último, Ardagna (2004) propõe um canal alternativo, em que uma consolidação 

orçamental pode ter um impacto económico expansionista, que se baseia no pressuposto de 

que os investimentos privado e público são substitutos. Assim, uma consolidação orçamental, 
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feita através de cortes no investimento público, leva a um aumento no investimento privado. 

Esta situação traduz-se num impacto económico de expansão do produto, caso o 

investimento privado seja mais produtivo que o investimento público7. Porém, este canal é 

pouco consensual, pois é fácil encontrar na literatura exemplos de situações em que cortes 

no investimento público estão relacionados com consolidações com os tradicionais efeitos 

contracionistas (e.g., Alesina e Perotti, 1997a; e Alesina e Ardagna, 2013). 

Em síntese, quer do lado da oferta, quer do lado da procura, é possível encontrar mecanismos 

que procuram explicar a eventual ocorrência de efeitos não-Keynesianos da política 

orçamental. Porém, o funcionamento desses mecanismos pode ser condicionado (ou 

estimulado) por alguns fatores, como se verá na secção seguinte.  

2.2.3. Fatores que potenciam a ocorrência de consolidações orçamentais 

expansionistas 

Apresentados os principais canais teóricos desenvolvidos na literatura para explicar a possível 

ocorrência de efeitos não-Keynesianos da política orçamental, é importante referir que essa 

mesma literatura apresenta fatores que podem estimular o funcionamento desses canais, 

potenciando a ocorrência de consolidações orçamentais expansionistas. Entre esses fatores 

encontram-se a composição e a duração do choque orçamental, o nível e a trajetória da dívida 

pública, as condições institucionais, conjunturais e estruturais da economia, e a prossecução 

conjunta de outras políticas de gestão da procura, onde se destaca a política monetária. 

Composição do choque orçamental  

Relativamente à composição do choque orçamental, existe uma tendência clara na literatura 

para concluir que a probabilidade de uma consolidação orçamental ter impactos 

expansionistas aumenta quando essa consolidação se baseia em cortes na despesa pública em 

detrimento do aumento de impostos (e.g., Alesina e Ardagna, 1998; Giudice, Turrini, e Veld, 

2004; Alesina e Ardagna, 2013; e Alesina, Favero, e Giavazzi, 2019). De acordo com a 

literatura, essa probabilidade poderá ser ainda maior se os cortes na despesa pública forem 

                                                           
7 Há estudos que argumentam que o investimento público tende a ser, por inerência, menos produtivo do que 

o investimento privado. Tal deve-se a ineficiências, por parte do setor público, na implementação e gestão de 
projetos. Estas ineficiências estão relacionadas, por exemplo, com a falta de coordenação entre os diferentes 
níveis da administração pública, com a falta de uma monitorização eficiente dos projetos e até com fenómenos 
de corrupção (ver, por exemplo, Leeper, Walker, e Yang, 2010; e Chakraborty e Dabla-Norris, 2011).  
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duradouros e credíveis8, e assentarem em componentes como as transferências sociais (e.g., 

Alesina e Perotti, 1997a; e Afonso, 2010), os salários dos funcionários públicos ou o emprego 

público (e.g., Alesina e Perotti, 1997a; Alesina, Ardagna, Perotti, e Schiantarelli, 2002;  

Ardagna, 2004; e Chang, Lin, Traum, e Yang, 2019).  

No entender de Alesina e Perotti (1997a), a composição dos cortes orçamentais pode ser 

significativa para o entendimento dos agentes económicos relativamente à permanência do 

ajustamento orçamental e, consequentemente, ser capaz de afetar os impactos económicos 

desse mesmo ajustamento. Isto é, a composição orçamental é fundamental para acionar 

alguns canais, identificados na secção anterior, como explicativos da ocorrência das 

consolidações orçamentais expansionistas, nomeadamente o canal das expectativas e os 

canais diretamente relacionados com o funcionamento do mercado de trabalho.    

Através do canal expectativas, Alesina e Perotti (1997a) consideram que diferentes tipos de 

cortes nas despesas são, por natureza, mais ou menos permanentes. Para ilustrar este 

argumento, apresentam um exemplo. Assim, devem-se considerar duas políticas orçamentais 

com a mesma magnitude, mas enquanto a primeira é feita através de cortes no investimento 

público, em particular de cortes nos gastos de manutenção dos edifícios públicos, a segunda 

é feita através de alterações nos critérios de elegibilidade para a obtenção de transferências 

sociais e/ou com cortes no emprego público. Apesar de os dois programas terem a mesma 

magnitude, é claro que o segundo tem efeitos mais duradouros: os cortes em manutenções 

são medidas, necessariamente, transitórias, já alterar critérios relativos à dimensão do Estado 

Social pode ter efeitos económicos permanentes. Seguindo estes autores, mais que a 

dimensão da política, a sua composição é fulcral para o canal das expectativas ser acionado, 

com as eventuais consequências económicas expansionistas: “Thus, according to this argument, 

the composition, much more than the size per se, influences expectations about the future stance of  fiscal 

policy, a critical point of  the expectation view.” (Alesina e Perotti, 1997a, p. 8) 

Adicionalmente, as expectativas dos agentes económicos podem alterar-se por aquilo que 

Alesina e Perotti (1997a) designam por efeito credibilidade de política. De facto, no entender 

destes autores, nem sempre os Governos estão dispostos a fazer cortes em gastos delicados, 

como são os gastos com o emprego público, com a segurança social ou com programas de 

                                                           
8 Para além da composição do choque orçamental, também a sua duração e dimensão parece ser relevante para 

a determinação dos seus efeitos económicos. De facto, autores como, por exemplo, Alesina e Ardagna (1998) 
e Giavazzi et al. (2000), concluem que apenas uma política orçamental duradoura e de larga escala é capaz de 
alterar as expectativas e o comportamento dos agentes, possibilitando a ocorrência de efeitos não-Keynesianos.  
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bem-estar. Todos estes cortes, ao terem consequências em termos de popularidade dos 

próprios Governos, representam decisões governamentais complicadas e sensíveis. Logo, 

Governos que façam este tipo de cortes transmitem uma ideia de que estão realmente 

comprometidos com as políticas de contração orçamental a eles associados, o que, 

eventualmente, pode acionar o canal das expectativas, referido anteriormente. 

No que respeita aos canais que estão diretamente relacionados com o funcionamento do 

mercado de trabalho, Alesina e Perotti (1997a) e, por exemplo, Alesina et al. (2002), 

demonstram que cortes nos vencimentos dos funcionários públicos, ou no emprego público, 

têm efeitos bastante diferentes dos cortes noutras componentes da despesa pública. Tal, 

segundo, por exemplo, Lane e Perotti (1996), deve-se ao facto de os cortes nos salários dos 

funcionários públicos, ao reduzirem de forma generalizada os salários de equilíbrio de toda 

a economia, poderem ter um impacto económico expansionista, através do fomento do 

investimento privado e da competitividade externa: canais dos lucros e das exportações.  

Nível e trajetória da dívida pública 

Outros dos fatores que pode estimular o funcionamento de alguns dos canais que explicam 

a ocorrência de consolidações expansionistas são os níveis e/ ou as taxas de acumulação 

elevadas da dívida pública:  nesse caso, tanto o canal das expectativas (através do efeito 

riqueza), como o canal da taxa de juro (através de um efeito credibilidade), tendem a 

funcionar mais facilmente. Tal facto foi empiricamente comprovado em estudos como, por 

exemplo, Perotti (1999) e Giavazzi et al. (2000). 

Quanto ao canal das expectativas, através do efeito riqueza, Alesina e Ardagna (1998) propõe 

uma explicação para tal, quer a consolidação seja feita reduzindo a despesa ou aumentando 

os impostos. Em ambos os casos, os agentes económicos têm consciência que terão de, pelo 

menos em parte, financiar o endividamento público, e que quanto maior o nível de dívida, 

maiores os custos a ela associados (tendo por base que a dívida é autossustentável). Assim 

sendo, quanto mais cedo ocorrer uma consolidação orçamental capaz de colocar a dívida 

numa trajetória sustentável, mais suave será o caminho de tributação que se seguirá, 

beneficiando os contribuintes. Estes agentes irão fazer uma revisão em alta da sua riqueza, 

no decorrer deste caminho de tributação mais suave, atualizando as suas expectativas, com 

os potenciais efeitos económicos expansionistas, referidos anteriormente. Claro está que os 

ganhos com este caminho de tributação mais suave serão tanto maiores quanto maiores os 

níveis de dívida. De onde se conclui que maiores níveis de dívida potenciam a ocorrência do 
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canal das expectativas, e o inerente efeito riqueza a ele associado. 

No que respeita ao efeito credibilidade sobre as taxas de juro, Alesina e Ardagna (1998) 

atestam que o prémio de risco tem uma natureza não linear e que apenas surge quando o 

rácio da dívida sobre o PIB ultrapassa um limite relativamente elevado, algo que vai de 

encontro ao estudo empírico realizado por Alesina, Broeck, Prati, e Tabellini (1992). Logo, 

este efeito, mencionado anteriormente, tende apenas ocorrer em períodos caraterizados por 

um elevado rácio da dívida pública sobre o PIB ou com uma grande acumulação de dívida. 

Condições institucionais, estruturais e conjunturais 

Um outro aspeto que parece ser importante para potenciar (ou não) a ocorrência de efeitos 

não-Keynesianos da política orçamental é a fase do ciclo económico que está a ocorrer 

aquando da sua implementação. De facto, McDermott e Wescott (1996) concluíram que uma 

contração orçamental efetuada num período de expansão tem uma maior probabilidade de 

ser bem-sucedida (ou seja, de efetivamente diminuir o rácio da dívida sobre o PIB) e, 

consequentemente, ao gerar uma diminuição das taxas de juro, ter um impacto expansionista 

(e não-Keynesiano) sobre a economia. Nesta linha de raciocínio podem-se encontrar 

trabalhos como, por exemplo, Tagkalakis (2008) e Amendola, di Serio, Fragetta, e Melina 

(2019) que, ao verificarem que os multiplicadores orçamentais, em valor absoluto, tendem a 

ser maiores em recessão do que em expansão, acabam por concluir que a probabilidade de 

ocorrência de efeitos não-Keynesianos é maior em fases de expansão económica. 

A justificação para tal está relacionada, essencialmente, com a resposta do consumo privado 

ao choque orçamental, através do efeito riqueza referido anteriormente. De facto, durante 

uma recessão, o efeito riqueza, resultante de uma consolidação orçamental, é menor, uma 

vez que nesta fase do ciclo há uma maior fração de famílias e empresas que enfrentam 

restrições de liquidez, estando impedidas de, perante o aumento da riqueza, fazer a 

antecipação do consumo que o efeito prevê, condicionando, desta forma, o funcionamento 

do canal das expectativas (Corsetti, Meier, e Muller, 2012).  

Outras condições relevantes para o funcionamento dos canais também têm sido referidas na 

literatura, tais como a implementação de reformas estruturais, a conjuntura internacional ou 

o regime cambial. 

Para Alesina e Ardagna (2013), os impactos económicos adversos gerados por cortes na 

despesa pública podem ser atenuados, ou até eliminados, através da implementação 
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simultânea de reformas estruturais, ao nível do mercado de trabalho (através, por exemplo, 

de acordos salarias que propiciem a moderação salarial, estimulando os canais dos lucros e 

das exportações) e/ou ao nível da liberalização do mercado de bens e serviços (que, ao 

estimular a concorrência, potencia ambos os canais). Neste seguimento, De Mello (2013) 

refere que reformas estruturais adequadamente feitas podem, inclusivamente, contribuir para 

o funcionamento do canal das expectativas, se tiverem um efeito de feedback positivo de 

aumento da credibilidade e confiança dos agentes. Portanto, na presença destas reformas a 

probabilidade de ocorrência de um episódio de consolidação orçamental expansionista é 

maior, dada a maior importância dos canais dos lucros, das exportações e das expectativas. 

Por outro lado, De Mello (2013), tomando como referência as consolidações europeias dos 

últimos anos, afirma que uma das razões para a não verificação de efeitos não-Keynesianos 

residiu na simultaneidade de execução dessas consolidações em vários países, algo que 

condicionou fortemente o funcionamento do canal das exportações. Este canal também 

pode ser diretamente afetado pelo regime cambial adotado, sendo que a probabilidade de 

uma consolidação orçamental ter efeitos não-Keynesianos diminui com a maior rigidez do 

regime cambial (e.g., FMI, 2010b; e Dinu e Marinas, 2014). 

Em suma, os fatores apresentados como potenciadores (ou inibidores) da ocorrência de 

efeitos (não-) Keynesianos decorrentes da política orçamental são diversos, indo desde a 

composição do choque orçamental à sua duração, passando pela conjuntura externa, pelo 

endividamento público, pela prossecução de políticas do lado da oferta e pela situação 

conjuntural e estrutural das economias. Porém, alguns autores referem que a verdadeira causa 

das eventuais consolidações orçamentais expansionistas reside na execução simultânea de 

outras políticas conjunturais, enfatizando o papel do Banco Central e da política monetária. 

2.3. A importância da política monetária para a ocorrência de consolidações 

orçamentais expansionistas 

Da análise de literatura é possível concluir que diversos estudos, ao longo dos tempos, foram 

tentando explicar os fatores que poderiam ser determinantes para a ocorrência de 

consolidações orçamentais expansionistas. Um dos fatores que tem sido referido é, 

precisamente, a reação dos Bancos Centrais à política orçamental através da política 

monetária. Nesse sentido, a discussão entre a ocorrência de efeitos Keynesianos ou efeitos 

não- Keynesianos tem de ter, claramente, em consideração o papel da política monetária.  
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Assim sendo, antes de entrar nesta discussão, parece importante contextualizar a evolução da 

política monetária, bem como apresentar, sucintamente, os mecanismos teóricos através dos 

quais esta pode ter impactos económicos.  

2.3.1. Contextualização histórica da política monetária 

A política monetária, embora normalmente esteja associada a outros objetivos, relacionados 

com variáveis como a inflação e a taxa de câmbio, também pode ser utilizada quer para 

estimular a atividade económica, quer para a desacelerar. 

Tipicamente, e até à Grande Recessão, o instrumento utilizado para alcançar estes objetivos 

era o nível das taxas de juro nominais de referência, que deveria ser diminuído (aumentado) 

se o objetivo do Banco Central fosse o estímulo (a desaceleração) da atividade económica. 

Esta alteração da(s) taxa(s) de juro de referência transmite-se às taxas de juro de mercado, 

em particular através do funcionamento do mercado monetário interbancário, afetando, 

através de diversos mecanismos, a economia real, via procura agregada. Entre esses 

mecanismos encontram-se: (i) o canal tradicional ou da taxa de juro, (ii) o canal da taxa de 

câmbio, (iii) o canal do preço dos ativos, e (iv) o canal do crédito (Carlin e Soskice, 2015).   

Por exemplo, quando pretende estimular a atividade económica, o Banco Central pode 

reduzir a(s) taxa(s) de juro de referência. Sendo o Banco Central monopolista no processo 

de oferta de base monetária, esta alteração representa uma diminuição do custo de 

financiamento para os bancos que têm acesso direto ao Banco Central, a qual, assumindo 

um correto funcionamento do mercado monetário interbancário, rapidamente se transmite 

às taxas juro praticadas no mercado a retalho. A transmissão desta redução das taxas de juro 

ao aumento da procura agregada (consumo, investimento, procura externa) pode ser feita: (i) 

diretamente, uma vez que taxas de juro mais baixas significam uma redução de custos 

associados ao consumo e ao investimento9 (canal tradicional); (ii) indiretamente, através da 

pressão para a depreciação da moeda nacional que estimula a procura externa (canal da taxa 

de câmbio); (iii) indiretamente, através do aumento do valor de mercado das empresas (Teoria 

do q de Tobin) e dos ativos detidos pelas famílias, que estimula o investimento e o consumo 

(canal do preço dos ativos); e (iv) indiretamente, através da diminuição da probabilidade de 

incumprimento das famílias e empresas que, ao contribuir para a diminuição das restrições 

                                                           
9 Seja um custo efetivo, uma vez que torna o endividamento mais barato, seja um custo de oportunidade, devido 

à redução da rentabilidade associada a aplicações financeiras alternativas. 



 

18 

 

ao crédito, pode estimular o consumo e o investimento (canal do crédito)10. 

Todavia, perante a gravidade da mais recente crise financeira global, o instrumento taxa de 

juro foi, largamente, utilizado pelos Bancos Centrais, nomeadamente nas economias 

desenvolvidas, como medida para combater a recessão. Tal significou um conjunto de cortes 

sucessivos ao nível das taxas de juro nominais de referência que levaram a uma situação em 

que elas se aproximaram ou atingiram o limiar de zero: o zero lower bound (ZLB).  

Esta situação conduziu a que o estímulo económico deixasse de ser possível através de cortes 

nas taxas de juro. A alternativa passou pelas designadas políticas monetárias não 

convencionais, diretamente relacionadas com a dimensão do balanço dos Bancos Centrais e/ 

ou com alteração das expectativas dos agentes económicos. A título de exemplo, ao nível da 

Área do Euro, foram utilizados instrumentos como o forward guidance ou o quantitative easing. 

Através do forward guidance, o Banco Central Europeu (BCE) comprometeu-se, de forma 

credível, condicional ou não, a objetivos macroeconómicos, com a manutenção de taxas de 

juro baixas, com a continuação da compra de ativos ou com outras questões relacionadas 

com o bom funcionamento dos mercados financeiros. Este é, portanto, um instrumento 

através do qual o BCE tenta influenciar as expectativas dos agentes económicos. Através do 

quantitative easing, o BCE lançou diversos programas de compra de ativos, com particular 

destaque para títulos de dívida pública de alguns países (PSPP: Public Sector Purchase 

Programme), que aumentaram a dimensão do balanço do Banco Central e, inerentemente, a 

base monetária e a quantidade de moeda em circulação na economia (Mota, 2017). Este 

aumento da oferta de moeda, através de diversos canais de transmissão, nomeadamente 

através do impacto que tem sobre o preço dos ativos e a taxa de juro implícita no mercado 

de capitais, ao diminuir a inclinação da yield curve, tende a ter um efeito económico 

expansionista, no curto prazo (via impactos positivos na riqueza dos agentes e/ou impactos 

negativos nos custos de endividamento)11.  

2.3.2. Discussão sobre a ocorrência de consolidações orçamentais expansionistas 

com base na política monetária 

Para avaliar os impactos macroeconómicos de uma política de consolidação orçamental é 

fulcral que se entenda que medidas o Banco Central está a conduzir. Uma consolidação 

                                                           
10 Para uma descrição mais pormenorizada ver Carlin e Soskice (2015), capítulo 13. 
11 Para mais pormenores ver Carlin e Soskice (2015), capítulo 13. 
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orçamental pode ter um impacto de expansão do produto e do emprego, no curto prazo, 

unicamente porque está a ser seguida uma política monetária expansionista, conduzida 

através da diminuição das taxas de juro de referência ou da expansão da base monetária, sem 

que tal represente qualquer tipo de contradição à teoria Keynesiana. Neste caso, significa 

apenas que, no curto prazo, o impacto económico de uma expansão monetária é mais do que 

suficiente para compensar os efeitos negativos de uma política de consolidação orçamental. 

Política monetária: central nesta problemática 

De facto, há uma vaga de estudos (e.g., Cour, Dubois, Mahfouz, e Pisani-Ferry, 1996; FMI, 

2010a; e Jayadev e Konczal, 2010) que atestam que a ocorrência de consolidações 

expansionistas está dependente, e apenas surge, aquando da condução simultânea de políticas 

complementares, quer de expansão monetária, quer de desvalorização cambial. Estas 

políticas, se suficientemente eficazes, ao reduzirem as taxas de juro ou ao aumentarem a 

competitividade externa, por via da alteração da taxa de câmbio, têm impactos positivos sobre 

a economia, mesmo em períodos sob consolidação orçamental. 

De facto, já o pioneiro trabalho de Giavazzi e Pagano (1990), ao estudar as consolidações 

expansionistas da Dinamarca e da Irlanda dos anos 80, refere esta questão. Entre outros 

fatores que realçam, estes autores destacam que parte da expansão verificada se deveu à 

fixação da paridade das moedas destes países ao marco alemão e à liberalização dos 

movimentos de capitais que, ao reduzir as taxas de juro, estimularam a procura agregada e, 

inerentemente, o produto e o emprego.  

Mais tarde, Alesina e Ardagna (1998) referem que a política monetária é um ponto crítico na 

discussão sobre a possibilidade de ocorrência de consolidações orçamentais expansionistas. 

No entender destes autores, mesmo num modelo Keynesiano standard, uma consolidação 

orçamental pode ser neutra ou expansionista se for acompanhada por uma política monetária 

suficientemente expansionista. Também, Alesina e Ardagna (2013) observam a importância 

das políticas de desvalorização da moeda para aumentar a competitividade externa e as 

exportações, com um impacto económico expansionista, capaz de reverter os efeitos 

económicos contracionistas, pelo lado da procura, das consolidações orçamentais.  

Algo que vai de encontro ao estudo de Ahrend, Catte, e Price (2006) que, ao analisarem 

grande parte dos estudos empíricos que apontam no sentido da existência de consolidações 

orçamentais expansionistas, concluem que a inclusão de uma variável de controlo para a 

interação entre as políticas monetária e orçamental explica a maior parte dos resultados.  
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Num estudo posterior, Foresti e Marani (2014) mostram que as consolidações orçamentais 

expansionistas apenas ocorrem em situações muito particulares de policy mix em que o Banco 

Central assume um papel fulcral: “expansionary fiscal consolidations can occur under extreme 

circumstances: they are not the result of  pure fiscal policies, but rather they result from a policy mix in which 

the central bank’s behavior is crucial.” (Foresti e Marani, 2014, p. 19). De facto, estes autores 

apresentam fortes críticas aos defensores dos designados efeitos não-Keynesianos e chegam 

a duas conclusões principais. Em primeiro lugar, que as políticas orçamentais restritivas 

apenas têm impactos económicos expansionistas em situações muito específicas de policy mix, 

pelo que nestes casos os impactos expansionistas decorrem da ação da política monetária e 

não da ocorrência de efeitos contrários à teoria Keynesiana. Em segundo lugar, concluem 

que as políticas orçamentais podem ter impactos expansionistas em situações muito 

específicas: quando as expectativas quanto à inflação e ao rendimento disponível reagem, 

fortemente, às consolidações orçamentais; quando as variações das taxas de juro nominais 

afetam, de uma forma significativa, o investimento, a taxa de câmbio e as exportações 

líquidas; e quando a propensão marginal ao consumo é reduzida. Ambas as conclusões são 

partilhadas, por exemplo, por Canale et al. (2007), que defendem que a existência de efeitos 

não-Keynesianos intrínsecos e puros depende de condições analíticas severas e irrealistas.  

Neste seguimento, surgem Afonso e Martins (2016) que atestam que a forma como a política 

monetária é conduzida é fulcral para os efeitos de uma consolidação orçamental. De facto, 

ao estudarem países da União Europeia, entre 1970 e 2013, chegam à conclusão que, em 

alguns casos em que a consolidação orçamental foi acompanhada de uma expansão 

monetária, os efeitos Keynesianos sobre o consumo privado foram revertidos, surgindo 

efeitos não-Keynesianos. Em oposição, os efeitos Keynesianos sobre o consumo privado 

tendem a dominar quando a consolidação não é acompanhada de uma expansão monetária. 

Ainda a realçar mais esta questão, surge Botta (2018) que destaca a importância do ambiente 

monetário para a determinação dos efeitos, de curto prazo, sobre o produto das 

consolidações orçamentais: “We note that austerity may lead to different outcomes depending on the 

specific “monetary environment” in which it is implemented.” (Botta, 2018, p. 4). Este autor conclui 

que consolidações orçamentais, em países com soberania monetária, bem desenhadas muito 

raramente conduzem a expansões económicas, no curto prazo. Tal situação deve-se a dois 

factos: (i) porque o canal da taxa de juro pode não estar disponível, mesmo em situações em 

que o rácio de dívida pública sobre o PIB é elevado; e/ou (ii) porque a capacidade de resposta 
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das exportações à desvalorização interna é baixa (canal das exportações com importância 

reduzida). Por outro lado, mesmo em países sem soberania monetária, como é o caso dos 

países da Área do Euro, o impacto da consolidação orçamental depende da capacidade destas 

economias de estabilizarem imediatamente as variáveis orçamentais. Daqui se conclui que em 

ambos os casos, isto é, tanto em países com como sem soberania monetária, dificilmente, as 

consolidações orçamentais têm impactos económicos expansionistas. O ambiente monetário 

é, adicionalmente, destacado como central por Botta e Tori (2018).  

De facto, desde 2007, que o canal das expectativas ou não desempenha um papel significativo 

ou, então, conduz a resultados opostos àqueles que eram esperados pelos defensores dos 

efeitos não-Keynesianos, o que se deve ao pessimismo económico a que a mais recente crise 

financeira global conduziu (Botta e Tori, 2018). Assim, Botta e Tori (2018) atestam que nos 

países da Área do Euro, sem soberania monetária, parece existir um “perverse financial channel” 

(os autores designam o canal da taxa de juro por canal financeiro), segundo o qual uma 

contração orçamental, ao invés de aumentar a credibilidade dos Governos e reduzir as taxas 

de juro da dívida pública, as aumentou, fomentando as dificuldades financeiras dos 

Governos. No caso das economias com soberania monetária, os resultados empíricos 

parecem demonstrar que é o ambiente monetário, mais do que as políticas de contração 

orçamental, que tem sido responsável pelo equilíbrio das finanças públicas. Também, nestas 

economias, os canais das exportações e das expectativas parecem não ter operado, ou então, 

operaram no sentido inverso ao defendido pela teoria não-Keynesiana.  

Esta ideia de pessimismo económico, no pós-crise, que inviabiliza os canais (e.g., das 

expectativas ou das taxas de juro) pelos quais as consolidações orçamentais podem ter efeitos 

económicos expansionistas é, ainda, realçada por Mota (2017, p.47): “Numa situação de 

depressão, os cortes na despesa pública não fazem aumentar a confiança dos consumidores 

e dos empresários, na verdade tornam as coisas ainda piores”.  

Política monetária: dúvidas sobre a sua importância para esta problemática 

Por outro lado, na literatura mais recente, a política monetária também tem sido usada para 

tentar explicar alguns resultados bastante enraizados, nomeadamente o de que a composição 

da política orçamental é fulcral para determinar os seus impactos macroeconómicos. Foi, 

precisamente, isso que foi feito nos estudos de FMI (2010b), de Alesina e Ardagna (2013) e 

de Alesina, Favero, e Giavazzi (2015), tendo o primeiro chegado a conclusões contrárias às 

defendidas pelos segundos. De facto, para o FMI (2010b) a importância da composição 
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depende de um aspeto- a política monetária- daí que mais importante que a composição 

orçamental seja a realidade monetária. De acordo com este artigo, as consolidações com base 

nos impostos são mais contracionistas que as baseadas na despesa, porque, tipicamente, os 

Bancos Centrais conduzem menores estímulos monetários durante as primeiras. Algo que 

vai contra os estudos de Alesina e Ardagna (2013) e de Alesina et al. (2015) que defendem 

que a política monetária nada tem que ver com os efeitos diferenciados que surgem na 

sequência de políticas orçamentais do lado da despesa e da receita.  

Destes dois últimos artigos referenciados se compreende que a literatura não está em 

concordância acerca da importância da política monetária para a ocorrência de efeitos não-

Keynesianos. Um exemplo, adicional, desta outra vaga de literatura é o artigo de Ardagna 

(2004) que encontra evidência de que os episódios de consolidações orçamentais de sucesso 

e expansionistas não estão dependentes nem da expansão monetária, nem da desvalorização 

cambial, implementadas para contrariar os efeitos diretos negativos das consolidações 

orçamentais. De facto, ao controlar os resultados tendo em conta a política monetária, as 

conclusões retiradas não se alteram, nem relativamente aos determinantes, nem aos canais 

pelos quais as contrações orçamentais afetam a economia. 

Desta revisão de literatura se compreende que, apesar da política monetária ser cada vez mais 

um aspeto a ter em consideração aquando da avaliação dos efeitos económicos das políticas 

orçamentais, há, ainda, fortes críticas e autores que continuam a rejeitar a sua importância. 

Paralelamente, além desta discussão, há, também, uma “novidade monetária” que tem sido, 

recentemente, realçada como influenciadora dos efeitos económicos das políticas 

orçamentais: o ZLB. Resta, então, perceber quais as consequências desta situação para o 

estudo dos impactos das consolidações orçamentais, como se verá na próxima secção. 

2.3.3. Importância do zero lower bound (ZLB) para a determinação dos impactos 

económicos das consolidações orçamentais 

Como foi referido atrás, na sequência da mais recente crise financeira e económica global, 

houve um grande conjunto de economias desenvolvidas que viram as suas taxas de juro 

nominais aproximarem-se de zero: o ZLB. Entre essas economias estão, a título de exemplo, 

os países da Área do Euro, mas também os EUA. Esta situação implicou que tanto o FED, 

como mais tarde o BCE, tivessem de seguir políticas monetárias não convencionais. O que 

se vai tentar aqui entender é de que forma é que a literatura mais recente prevê que esta 

“novidade monetária” afete os impactos macroeconómicos das consolidações orçamentais. 
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Apesar de importante, esta análise, ainda, acarreta muitas dificuldades, difíceis de ultrapassar 

e, desde logo, relacionadas com a reduzida quantidade de informação que existe para 

períodos de ZLB, tal como Alesina, Azzalini, Favero, Giavazzi, e Miano (2018, p.25) afirmam: 

“The role of  the ZLB is more difficult to assess given the low number of  observations.”. Esta escassez de 

informação é, também, referida por Amendola et al. (2019).  

ZLB: negação da sua importância para esta problemática 

Ainda assim, Alesina et al. (2018), ao estudar 16 países da OCDE entre 1981 e 2014, acabam 

por afirmar que parece não haver evidência distinta para os impactos económicos das 

consolidações orçamentais, entre períodos com e sem ZLB. Introduzindo um variável dummy 

que assume um valor de um em períodos sob ZLB, acabam por concluir pela ocorrência de 

casos de consolidações orçamentais expansionistas, quando estas são feitas com base na 

diminuição da despesa pública, tanto em períodos com como sem ZLB. Em suma, os autores 

defendem a não importância do ZLB para a ocorrência de efeitos não-Keynesianos, 

apesarem de admitirem a fragilidade das suas conclusões devido à escassez de informação. 

Estas conclusões estão em concordância com o defendido por Alesina et al. (2015) que, ao 

estudar 16 países da OCDE entre 1978 e 2009, encontram evidência da ocorrência de 

consolidações orçamentais expansionistas, quando estas são feitas através de cortes na 

despesa, ao invés de aumentos dos impostos. Há, portanto, no entender destes autores 

diferenças ao nível dos impactos económicos de consolidações orçamentais com diferentes 

composições que não resultam da realidade inerente à política monetária e que, como tal, se 

manterão durante períodos de ZLB. Concluem que os efeitos não-Keynesianos são 

determinados pela composição da consolidação orçamental e não pela ocorrência (ou não) 

de períodos de ZLB.  

ZLB: central para esta problemática 

Contrariamente, há uma outra vaga de estudos que atesta que os impactos das políticas 

orçamentais, em particular das consolidações orçamentais, estão dependentes e podem ser 

bastantes diferentes em períodos com e sem ZLB. Desta conclusão resulta que a ocorrência 

de efeitos não-Keynesianos da política orçamental pode ser inibida ou potenciada pela 

presença desta realidade económica. Tal como atestam autores como Eggertsson (2011, 

p.100): “the effect of  tax cuts and government spending is fundamentally different at zero nominal interest 

rates than under normal circumstances”. 
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Na mesma linha de pensamento, Erceg e Lindé (2013), ao estudarem a importância da 

composição da consolidação orçamental para a ocorrência de efeitos não-Keynesianos, com 

base na ocorrência do ZLB, concluem que ao efeitos negativos das consolidações 

orçamentais, tanto do lado da despesa, como do lado da receita, tendem a ser amplificados 

pela presença de ZLB e a inerente incapacidade de movimentação das taxas de juro, pelo 

menos num período mais longo. Esta incapacidade de surgimento de consolidações 

orçamentais expansionistas, numa situação de ZLB, pela inibição do canal das taxas de juro 

é, ainda, referida por Mota (2017).    

Para além desta análise mais direta dos impactos das consolidações orçamentais sobre a 

economia, em períodos com e sem ZLB, há uma outra vertente da literatura que faz esta 

mesma análise, mas de forma mais indireta, através da estimação dos multiplicadores 

orçamentais12, nas duas realidades monetárias consideradas. Tipicamente, e de acordo com a 

teoria Keynesiana, os multiplicadores orçamentais deveriam de ser positivos e próximos da 

unidade. Quanto maior o seu valor, maior será a intensidade da evidência Keynesiana (e, 

portanto, menor a evidência não-Keynesiana). Saliente-se, ainda, que esta literatura tem sido 

diversificada relativamente aos países que utiliza, indo desde o Japão (e.g., Miyamoto, Nguyen, 

e Sergeyev, 2018) aos países da Área do Euro (e.g., Amendola et al., 2019), passando pelos 

EUA (e.g., Ramey e Zubairy, 2018).  

De facto, Ramey e Zubairy (2018), ao estudarem as EUA ao longo de mais de 120 anos, não 

encontram evidência que os multiplicadores orçamentais sejam maiores que 1, durante os 

períodos de ZLB, pelo menos quando consideram a amostra na totalidade. Porém, em 

algumas especificações, as estimativas dos multiplicadores podem rondar o 1,5, estando 

claramente associados a grandes efeitos Keynesianos, durante o ZLB.  

Mais objetivamente, surge Miyamoto et al. (2018) que, ao estudarem o Japão, encontraram 

evidência de que os valores dos multiplicadores das despesas orçamentais eram bastante 

maiores em períodos de ZLB do que fora deles, sendo cerca de 1,5 e 0,6, respetivamente. 

Assim, concluíram que os efeitos de uma alteração das despesas orçamentais eram bastante 

mais Keynesianos (e menos não-Keynesianos) durante os períodos sob ZLB.  

Também, Amendola et al. (2019), ao estudarem 10 países da Área do Euro entre 2002 e 2017, 

concluíram que, no curto prazo (definido como um ano), não parece haver grandes 

                                                           
12 Tal como a tendência verificada na literatura, neste trabalho por multiplicador orçamental deve-se entender 

o multiplicador da despesa pública.  
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diferenças entre os multiplicadores orçamentais que ocorrem em períodos com e sem ZLB. 

A evidência de médio prazo (definido como três anos) é distinta: sendo que varia entre 1,6 e 

2,8 em períodos sob ZLB e, apenas, cerca de 1 nos restantes períodos. 

Estas conclusões estão de acordo com a previsão da existência de elevados multiplicadores 

orçamentais numa situação de ZLB que Christiano, Eichenbaum, e Rebelo (2011, p.78) 

defendem: “government-spending multiplier can be much larger than one when the zero lower bound on the 

nominal interest rate binds. The larger the fraction of  government spending that occurs while the nominal 

interest rate is zero, the larger the value of  the multiplier”. 

Tendo-se verificado este leque vasto de literatura que defende que os multiplicadores 

orçamentais são maiores em situações de ZLB do que fora deles, resta entender a justificação 

para tal. No entender de Christiano et al. (2011) e Foresti e Marani (2014), tal situação é 

explicada pela resposta diferenciada das taxas de juro a alterações da política orçamental e os 

inerentes impactos macroeconómicos daí resultantes, nas duas realidades em estudo. Assim, 

Christiano et al. (2011) comparam duas realidades monetárias distintas: (i) uma em que está 

em funcionamento uma Regra de Taylor13, e (ii) outra em que se está sob o ZLB.  

Primeiramente, Christiano et al. (2011) referem que os multiplicadores orçamentais são 

modestos, e tipicamente abaixo de um, quando está em funcionamento uma Regra do tipo 

Regra de Taylor. Na presença de tal Regra, em resposta a uma contração orçamental, a taxa 

de juro nominal, definida pela Regra de Taylor, reduz-se dada a pressão descendente sobre o 

produto e a inflação que o choque orçamental induz. Esta redução da taxa de juro (através 

do impacto positivo sobre a procura agregada) tem um impacto económico positivo, capaz 

de reduzir os impactos diretos negativos da política orçamental sobre o produto, reduzindo, 

assim, os multiplicadores orçamentais e potenciando efeitos não-Keynesianos.  

Contrariamente, e tal como Christiano et al. (2011) atestam, há um cenário em que as taxas 

de juro nominais não reagem a choques orçamentais: numa situação de ZLB. Nestes casos, 

a taxa de juro não se altera na sequência de um choque orçamental, o que faz com a eficácia 

da política orçamental seja bastante elevada, tendo a ela associada elevados multiplicadores 

orçamentais, tipicamente superiores a um. Na presença de elevados multiplicadores 

orçamentais, como acontece quando se atinge o ZLB, as políticas orçamentais, onde se 

                                                           
13 A Regra de Taylor, sucintamente, indica um valor para o instrumento taxa de juro que o Banco Central deve 

implementar, tendo como referência os objetivos definidos, nomeadamente para o output gap e para a inflação. 
Estabelece, portanto, uma regra de reação da política monetária a uma desadequação entre a realidade e os 
objetivos definidos pelo Banco Central.  
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incluem as consolidações orçamentais, têm os tradicionais efeitos Keynesianos  

Desta breve revisão de literatura efetuada, verifica-se que os impactos do ZLB sobre os 

efeitos económicos (Keynesianos ou não-Keynesianos) das políticas orçamentais (em 

particular das consolidações) são, ainda, bastante incertos, tendo esta temática a ela associada 

conclusões contraditórias. Essas conclusões podem ir desde a negação de que o ZLB tenha 

impactos sobre a ocorrência dos efeitos não-Keynesianos (e.g., Alesina et al., 2015; e Alesina 

et al., 2018), até à previsão de que os efeitos não-Keynesianos são inibidos pela presença desta 

realidade monetária, dada a estimação de elevados multiplicadores orçamentais durante esta 

“novidade monetária” (e.g., Christiano et al., 2011; e Amendola et al., 2019). 

2.4. Efeitos Keynesianos vs. não-Keynesianos da política orçamental: evidência 

empírica 

A literatura empírica sobre os efeitos macroeconómicos da política orçamental, e em 

particular das consolidações orçamentais, é extremamente vasta, apresentando conclusões 

heterogéneas, resultantes da diversidade das amostras e das metodologias utilizadas. 

Atendendo aos objetivos deste trabalho, centrou-se esta revisão da literatura empírica na 

análise dos efeitos, Keynesianos ou não-Keynesianos, das consolidações orçamentais. Como 

tal, é fundamental começar por analisar como se define um episódio orçamental, para depois 

apresentar alguns resultados empíricos, reveladores da heterogeneidade mencionada. 

2.4.1. Critérios de definição de um episódio orçamental 

É fácil encontrar, na literatura, diversas definições de um episódio orçamental, seja de 

consolidação, seja de expansão orçamental. Todavia, e segundo Afonso e Martins (2016), na 

maior parte dos estudos empíricos realizados, os critérios de definição de um episódio 

orçamental acabam por recair sobre as variações em termos de saldo orçamental primário 

ajustado pelo ciclo, o designado CAPB14, em termos de percentagem do PIB.  

O CAPB como indicador de referência 

A vasta utilização do CAPB está relacionada, essencialmente, com dois aspetos. Em primeiro 

lugar, porque permite retirar ao saldo orçamental primário as variações que decorrem 

somente da ação dos estabilizadores automáticos, devido às variações cíclicas do PIB. De 

facto, é consensual que a ação dos estabilizadores automáticos, como o subsídio de 

                                                           
14 Do Inglês, Cyclically Adjusted Primary Balance. 
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desemprego ou a taxa de imposto, tende a afetar o saldo orçamental, sem ser necessária a 

ação de qualquer política discricionária (daí esta ação dos estabilizadores automáticos, 

comummente, se designar por política orçamental passiva). Enquanto as receitas 

governamentais tendem a estar positivamente correlacionadas com o PIB, devido ao sistema 

de impostos progressivos; as despesas governamentais tendem a estar negativamente 

correlacionadas com o PIB, nomeadamente devido aos encargos sociais acrescidos, a título 

de subsídios de desemprego, por exemplo, inerentes a uma diminuição da atividade 

económica. Tal significa que as contas públicas se tendem, endogenamente (ou seja, sem ação 

de política ativa), a deteriorar em recessão e melhorar em expansão (Alesina e Perotti, 1995). 

Assim, através do CAPB é possível captar, unicamente, a condução de políticas orçamentais 

discricionárias, isto é, aquelas que decorrem, efetivamente, das decisões ativas e correntes dos 

policy makers.  

Em segundo lugar, ao tratar-se de um saldo orçamental primário significa que se retirou ao 

saldo orçamental as despesas relacionadas com os juros da dívida pública, associadas ao 

endividamento passado, em nada relacionadas com a ação ativa corrente dos policy makers.  

Portanto, uma variação negativa em termos do rácio entre o CAPB e o PIB parece ser uma 

indicação de uma política orçamental discricionária expansionista, enquanto uma variação 

positiva neste rácio é uma indicação de uma política orçamental discricionária contracionista.  

Todavia, apesar da maior parte dos estudos empíricos utilizar como critério para a definição 

de episódios orçamentais as variações em termos do CAPB, tal acarreta problemas, como 

atestam Pescatori, Leigh, Guajardo, e Devries (2011). Desde logo, segundo os autores, 

porque os métodos de ajustamento cíclico sofrem erros de medição devido aos 

desenvolvimentos económicos. De facto, o ajuste cíclico, tende a não conseguir remover o 

impacto de oscilações bruscas, do nível da atividade económica e dos preços dos ativos. Isto 

faz com que o CAPB seja afetado por mudanças económicas, que não estão relacionadas 

com ações de política discricionárias. Por exemplo, um aumento nos preços das ações 

melhora o CAPB, através do aumento dos ganhos de capital, e o inerente aumento das 

receitas provenientes dos impostos, sem a ação das políticas orçamentais discricionárias.15 

Pescatori et al. (2011) acrescentam uma outra dificuldade inerente à utilização do CAPB: as 

                                                           
15 Existem diversos métodos para corrigir ciclicamente os saldos orçamentais por forma a obter o CAPB, e.g., 

o método de Blanchard (1993), o da OCDE e o do FMI, todos propostos em 1993, e, ainda, o da Comissão 
Europeia, apresentado em 1995. Para mais detalhes sobre estes métodos, consultar, por exemplo, Alesina e 
Perotti (1995). 
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políticas orçamentais discricionárias podem ser motivadas por uma necessidade de resposta 

às flutuações económicas cíclicas, levantando problemas de causalidade reversa. Por exemplo, 

os Governos podem seguir políticas de contração orçamental em momentos em que a 

economia se está a expandir a larga escala, continuando a verificar-se um efeito económico 

expansionista, que nada tem que ver com a consolidação orçamental que foi seguida. Esta 

problemática da causalidade reversa, foi, ainda, suportada por autores como Guajardo, Leigh, 

e Pescatori (2011) e Baker e Rosnick (2014). No entender destes, as variáveis orçamentais 

podem afetar, positiva ou negativamente, o resultado económico. Ao passo que o resultado 

económico, também, influencia os saldos orçamentais e as decisões em termos de política 

orçamental. Assim, a relação de causalidade funciona nos dois sentidos: as variáveis 

orçamentais influenciam e são influenciadas pelo desempenho económico. Desta feita, estes 

autores consideram que muitos estudos empíricos sobre os efeitos económicos de episódios 

orçamentais, como as consolidações, têm problemas ao nível dos modelos utilizados, pois 

incluem o CAPB como uma variável explicativa exógena, quando, na verdade, ela é endógena. 

Uma alternativa à utilização do CAPB: a abordagem narrativa ou histórica 

Da análise efetuada, compreende-se que a utilização do CAPB acarreta problemas que pode 

enviesar os resultados dos estudos que o utilizam. Uma solução encontrada, na literatura, 

para ultrapassar esta dificuldade passou pela substituição da abordagem convencional, com 

base no CAPB, por uma abordagem narrativa ou histórica.  

De facto, mais recentemente, autores como Pescatori et al. (2011), utilizam uma abordagem 

narrativa ou histórica para identificar episódios orçamentais. Para tal, seguem os trabalhos de 

Ramey e Shapiro (1998), Ramey (2011) e Romer e Romer (2009), analisando as intenções e 

ações dos policy makers através de documentos de política e tentando identificar aquelas 

medidas que resultam unicamente de objetivos de redução do défice orçamental (para 

definirem consolidações orçamentais). As fontes utilizadas incluem, por exemplo, relatórios 

e discursos orçamentais ou inquéritos económicos da OCDE. No entender destes autores, 

tais documentos traduzem as crenças dos policy makers e, ainda, os verdadeiros impactos 

orçamentais das medidas. 

No seguimento deste trabalho, outros estudos foram realizados, e.g. Afonso e Jalles (2012) e 

Alesina e Ardagna (2013), que incluíram um critério de definição de consolidações 

orçamentais que é referido como “Action Based Approach” do FMI e que se baseia, em última 

análise, na abordagem de Pescatori et al. (2011). A ideia básica é a mesma: seguir uma análise 
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de documentos políticos, porque a análise baseada no CAPB pode estar enviesada.  

Todavia, Afonso e Martins (2016), apesar de reconhecerem que a utilização de alterações do 

CAPB para identificar episódios de consolidação orçamental pode estar enviesada, atestam 

que a utilização da abordagem histórica está limitada pela necessidade de atualização das 

bases de dados onde se encontram os documentos em causa. Portanto, a escolha destes 

autores continua a recair sobre as variações em termos de CAPB, tal como acontece com na 

maior parte dos estudos, mesmo nos mais recentes. O Quadro 1, abaixo, sintetiza alguns 

critérios utilizados, na literatura, para definir um episódio orçamental. 
 

Quadro 1- Critérios de definição de um episódio orçamental 

Autores Critério 

Giavazzi e Pagano 
(1996) 

Quando o CAPB se altera em (i) 5% em quatro anos sucessivos, 
incluindo t, ou (ii) 4% em três anos sucessivos, incluindo t, ou (iii) 
3% em dois anos sucessivos, incluindo t, ou (iv) 3% no ano t.   

Alesina e Perotti 
(1997a) 

Quando o BFI (Blanchard fiscal impulse)16 se altera (i) em mais de 
1,5% do PIB, num ano, ou (ii) se altera, pelo menos, 1,25% do PIB, 
ao ano, em dois anos consecutivos.  

Alesina e Ardagna 
(1998) 

Quando num ano o CAPB se altera em, pelo menos, 2% do PIB 
ou quando num período de dois anos consecutivos o CAPB se 
altera em, pelo menos, 1,5% do PIB por ano, em ambos os anos. 

Afonso (2010) 
Quando a variação do CAPB é de, pelo menos, 1,5 vezes o desvio-
padrão num ano ou quando a variação média anual do CAPB é de, 
pelo menos, um desvio-padrão, nos últimos dois anos.  

Alesina e Ardagna 
(2010) 

Quando num ano o CAPB se altera em, pelo menos, 1,5% do PIB.   

Larch e Turrini 
(2011) 

 

Quando o CAPB (i) num único ano, aumenta (diminui) em 1,5% 
do PIB ou (ii) quando ao longo de três anos, o aumento 
(diminuição) anual do CAPB é menor que 1,5% do PIB, sem haver 
uma deteorização (aumento) maior que 0,5% do PIB face ao ano 
anterior.  

Pescatori et al. (2011) Abordagem histórica ou narrativa.  

Afonso e Jalles 
(2012) e Alesina e 
Ardagna (2013) 

Abordagem histórica ou narrativa, com base no “Action Based 
Approach" do FMI. 

Fonte: Elaboração própria. 

2.4.2. Alguma evidência empírica recente 

Nesta secção, a atenção vai-se centrar na vasta literatura que procura especificamente avaliar, 

empiricamente, a ocorrência, ou não, de efeitos não-Keynesianos decorrentes das políticas 

                                                           
16 Por Blanchard Fiscal Impulse (BFI) entenda-se o impulso orçamental que corresponde à diferença entre o défice 

primário ajustado pelo desemprego atual e do ano anterior. Para mais detalhes, consultar Blanchard (1993). 
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orçamentais, em particular das consolidações orçamentais. Dado o renovado interesse desta 

temática na sequência da atuação dos policy makers após a crise económica e financeira global 

de 2008-09, irá ser feita, nesta secção, uma breve revisão dos principais resultados empíricos 

que foram encontrados na literatura a partir dessa data. 

Os trabalhos pioneiros desta literatura remontam aos anos 90 do século passado, sendo de 

destacar os trabalhos de, e.g., Giavazzi e Pagano (1990), Giavazzi e Pagano (1996) e Alesina 

e Ardagna (1998)17. Desde então, até aos dias de hoje, são muitos os autores que se 

debruçaram sobre esta temática, apresentando resultados muito heterogéneos e, portanto, 

pouco conclusivos. Esta diversidade de resultados resulta, desde logo, da diversidade de 

amostras e metodologias utilizadas, mas também da própria definição de episódio 

orçamental. 

Tomando como base a análise de estudos mais recentes (assumindo como referência a 

Grande Recessão, que revitalizou esta literatura) há, basicamente, dois grupos distintos de 

estudos: (i) os que analisam países específicos como, por exemplo, Benk e Jakab (2012) para 

a Hungria, Kameda (2012) para o Japão ou Ricci-Risquete e Ramajo (2015) para  Espanha; e 

(ii) aqueles em que a amostra considerada é mais ampla, utilizando os países da OCDE (e.g., 

Alesina e Ardagna, 2010; e  Bhattacharya e Mukherjee, 2013), ou, por exemplo, os da Europa 

(e.g., Nickel, Rother, e Zimmermann, 2010; e Borys, Cizkowicz, e Rzońca, 2014).  

Ao nível das metodologias, a literatura também é bastante vasta indo desde a estimação 

usando métodos como OLS (Ordinary Least Squares), IV-GLS (Instrumental Variables- 

Generalized Least Squares), GMM (Generalized Method of  Moments) ou efeitos fixos (e.g., 

Bhattacharya e Mukherjee, 2013; e Afonso e Martins, 2016), até ao estudo usando vetores 

autorregressivos– VAR (e.g., FMI, 2010b; e Nidhiprabha, 2015), passando por modelos de 

probabilidade logística- LOGIT e PROBIT (e.g., Nickel et al., 2010). Outra corrente desta 

literatura opta pela simulação de modelos dinâmicos de equilíbrio geral18- DSGE (e.g., Benk 

e Jakab, 2012) 

O Quadro 2, abaixo, resume os principais resultados de alguns estudos empíricos recentes 

(após 2010, pelos motivos acima identificados).  

                                                           
17 Para uma revisão de literatura sobre estes artigos pioneiros ver, por exemplo, Afonso (2001).  
18 Ou, em Inglês, Dynamic Stochastic General Equilibrium. 
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Quadro 2- Alguns resultados empíricos sobre os efeitos não-Keynesianos da política orçamental (após 2010) 

Estudo Amostra 
considerada 

Metodologia Efeitos não-
Keynesianos? 

Aspetos 
realçados 

Principais conclusões 

FMI 
(2010b) 

17 países da 
OCDE 

(1980-2009) 

Modelos 
VAR (Vector 

Autoregression) 

Raros neste 
grupo 

Definições 
usadas na 
literatura, 

composição da 
política 

orçamental, 
política 

monetária e 
cambial e 

endividamento 
público 

A forma como a literatura anterior, tipicamente, definiu 
consolidação orçamental leva a um enviesamento dos 
resultados.  
As consolidações têm efeitos negativos (Keynesianos) sobre 
o PIB, no curto prazo. Estes efeitos podem ser atenuados por 
reduções das taxas de juro, depreciações da moeda e pelos 
aumentos das exportações. Assim, os efeitos negativos são 
maiores em regimes cambiais fixos e quando o risco de 
incumprimento da dívida é reduzido.  Por outro lado, as 
consolidações com base nos impostos são mais 
contracionistas que as baseadas na despesa, porque, 
tipicamente, os Bancos Centrais conduzem menores 
estímulos monetários durante as primeiras.  

Nickel et al. 
(2010) 

Países da 
UE-15 

(1985-2009) 

Modelos 
LOGIT 

Sim, sobre o 
crescimento 
do produto 

Composição 
orçamental 

Consolidações orçamentais, pelo lado da despesa, aceleram o 
crescimento económico, em particular em tempos de 
desequilíbrios orçamentais.  

Guajardo et 
al. (2011) 

17 países da 
OCDE  

(1978-2009) 

Modelos 
OLS 

(Ordinary 
Least Squares) 

Não Definições 
usadas na 
literatura, 

endividamento 
público e 

dimensão da 
política 

orçamental 

Utilizando uma análise de documentos históricos para 
identificar episódios orçamentais, chegam à conclusão de que 
os cortes orçamentais e/ou os aumentos dos impostos têm, 
claramente, impactos negativos sobre a atividade económica, 
independentemente da dimensão do choque orçamental e da 
situação do endividamento público. Deste estudo, os autores 
concluem que os resultados com base no CAPB podem estar 
enviesados. 
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Benk e 
Jakab (2012) 

Hungria 
(1995-2010) 

Modelo 
DSGE 

(Dynamic 
Stochastic 
General 

Equilibrium) 

Em alguns 
casos, mas 

com domínio 
dos efeitos 

Keynesianos 

Política 
monetária e 
cambial, nível 

de dívida e 
credibilidade da 

política 

As consolidações orçamentais são, tipicamente, 
contracionistas. Todavia, podem surgir efeitos expansionistas 
em condições económicas específicas, relacionadas com 
alterações cambiais e com a diminuição do nível de dívida. 
Não obstante, o aspeto mais importante para a ocorrência 
destas expansões é a credibilidade da política.  

Alesina e 
Ardagna 
(2013) 

21 países da 
OCDE 

(1970-2010) 

Modelos 
OLS 

Sim Composição 
orçamental, 

políticas 
complementares 
de liberalização 
dos mercados 
de bens e de 
trabalho e 
política 

monetária 

Os cortes na despesa pública (em particular na despesa 
corrente, ao invés de cortes no investimento público) causam 
recessões menores (ou mesmo nenhuma), comparativamente 
a aumentos dos impostos. Contudo, estes efeitos diferentes 
das políticas do lado da despesa e da receita não são 
explicados pela política monetária.  Adicionalmente, algumas 
combinações de políticas (e.g., políticas de liberalização dos 
mercados de bens e de trabalho) permitem que os cortes na 
despesa pública levem a crescimento económico: efeitos 
expansionistas.  

Afonso e 
Jalles (2014) 

Países da 
OCDE 

(1970-2010) 

Modelos de 
efeitos fixos e 

IV-GLS 

Sim, sobre o 
consumo e o 
investimento 

privados 

Endividamento 
público e 

composição da 
política 

orçamental 

Uma redução do consumo público aumenta o consumo 
privado, na maior parte dos casos, quando ocorre uma 
consolidação orçamental e o rácio da dívida é maior que a 
média do painel. Há, ainda, alguma evidência não-Keynesiana 
para o investimento privado.  

Dinu e 
Marinas 
(2014) 

7 países da 
CEE 

(1999-2012) 

Modelo 
SVAR 

(Structural 
VAR) 

Sim Política cambial 
e grau de 

abertura dos 
países 

Há evidência de consolidações orçamentais expansionistas, 
na Roménia. Para as restantes economias, com a exceção da 
Polónia e da Eslováquia, a política orçamental tem impactos 
reduzidos sobre o produto doméstico.  Estes aspetos estão 
relacionados com o facto destas economias estarem, 
maioritariamente, num regime de câmbios flexíveis e com um 
elevado grau de abertura. 
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Alesina et al. 
(2015) 

16 países da 
OCDE 

(1978-2009) 

Modelos 
SUR 

(Seemingly 
Unrelated 

Regressions) 

Sim Composição e 
duração da 

política 
orçamental, 

política 
monetária, fase 

do ciclo e 
reformas do 

lado da oferta 

Ajustamentos orçamentais através de cortes na despesa são 
menos custosos em termos de perdas do produto, do que 
aumentos dos impostos. Essencialmente, se forem 
permanentes. Nestes primeiros, as perdas são fracas e 
próximas de zero, o que indica casos de consolidações 
orçamentais expansionistas. Esta diferença verificada ao nível 
da composição não pode ser explicada pela política 
monetária, nem pela fase do ciclo ou por reformas do lado 
da oferta. Além disso, a componente da procura agregada que 
mais diferenças verifica na resposta aos dois tipos de 
ajustamentos é o investimento privado.  

Nidhiprabha 
(2015) 

Tailândia  
(1999-2014) 

Modelos 
VAR 

Não  Endividamento 
público 

Não há evidência sobre a existência de efeitos não-
Keynesianos, devido aos baixos níveis de dívida e de défice 
orçamental verificados. 

Ricci-
Risquete e 

Ramajo 
(2015) 

 

Espanha 
(1978-2009) 

Modelos 
VARX (VAR 
with exogenous 

variables) e 
VECMX 

(Vector Error 
Correction 
Model with 
exogenous 
variables) 

Sim, sobre o 
PIB real  

Composição do 
política 

orçamental e 
antecipação das 

políticas 
orçamentais 

Evidência de efeitos não Keynesianos sobre o PIB real, no 
decorrer de alterações não antecipadas das receitas 
orçamentais, e evidência de efeitos Keynesianos no decorrer 
de alterações não antecipadas nas despesas orçamentais, no 
curto prazo. Todavia, o impacto do aumento das receitas 
orçamentais torna-se negativo (e Keynesiano), no médio e 
longo prazos.  

Yang, 
Fidrmuc, e 

Ghosh 
(2015) 

20 países da 
OCDE 

(1970-2009) 

Modelos de 
efeitos fixos e 

2SLS (Two-
Stage Least 
Squares) 

Não, sobre o 
PIB real 

Composição 
orçamental 

Não há evidência de consolidações orçamentais 
expansionistas, no curto prazo. As consolidações têm sempre 
efeitos negativos sobre a atividade económica, apesar de 
conduzirem a perdas menores do produto se forem feitas 
através de cortes na despesa, ao invés de aumentos de 
impostos.  
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Afonso e 
Martins 
(2016) 

14 países da 
UE (1970- 

2013) 

Modelos de 
efeitos fixos 

Sim, sobre o 
consumo 
privado 

Política 
monetária 

Uma consolidação orçamental, feita através de aumentos dos 
impostos, de cortes no consumo público ou nas 
transferências sociais tem efeitos não-Keynesianos no 
consumo privado, quando é acompanhada de uma expansão 
monetária. Todavia, os efeitos não-Keynesianos desaparecem 
quando deixa de ocorrer expansão monetária. 

Balcerzak e 
Rogalska 
(2016) 

10 Países da 
Europa 
Central 

(2000-2013) 

Modelos em 
painel 

dinâmicos 
baseados na 
convergência 
condicional e 

métodos 
GMM  

Sim  Dimensão da 
política 

orçamental e 
importância do 

canal das 
exportações 

Há evidência de efeitos não-Keynesianos no decorrer de 
consolidações orçamentais. De facto, no entender destes 
autores, políticas orçamentais restritivas de média duração 
podem, sob certas circunstâncias, não ser um obstáculo para 
o crescimento atual do produto, mas antes um estímulo. 
Adicionalmente, apesar de o consumo privado não reagir de 
forma não-Keynesiana às consolidações orçamentais, o 
investimento e as exportações reagem. Identificação do canal 
das exportações como explicador da ocorrência de efeitos 
não-Keynesianos. 

Afonso e 
Gonçalves 

(2018) 

EUA (1990-
2016) e 

Países da 
UEM (1995-

2016) 

Modelos 
SVAR  

Sim, nos 
países da 

UEM 

Crise financeira 
global  

Tendo em consideração a mais recente crise financeira global 
(incluída como dummy), há evidência de efeitos não-
Keynesianos sobre a política orçamental (consolidações 
orçamentais expansionistas) para os países da UEM, mas não 
para os EUA. 

Alesina et al. 
(2018) 

16 países da 
OCDE 

(1981-2014) 

Modelos 
VAR 

Sim Composição da 
política 

orçamental e 
fase do ciclo 

As consolidações orçamentais de cortes nos gastos públicos 
são muito menos custosas que as baseadas em aumentos dos 
impostos, independentemente da fase do ciclo. Pelo que as 
primeiras podem, por vezes, resultar em casos de 
consolidações orçamentais expansionistas.  

Chang et al. 
(2019) 

EUA 
(1984-2016) 

Métodos de 
inferência 

Baynesianos 

Sim, sobre o 
produto 
privado 

Consolidação da 
política 

orçamental 

Uma redução dos salários públicos tem um impacto 
expansionista sobre o produto privado, enquanto uma 
redução da aquisição pública de bens tem um impacto 
contracionista. 

Fonte: Elaboração própria. Notas: A negrito, encontra-se destacado o papel da política monetária. 



 

35 

 

Como se pode comprovar pelo Quadro 2, os resultados da literatura empírica são bastante 

heterogéneos. Para além disso, este tipo de estudos está sujeito a diversas críticas, de acordo, 

e.g., com Alesina e Perotti (1997a) e Canale et al. (2007).  

Seguindo o primeiro leque de autores, medir empiricamente a ocorrência de efeitos não-

Keynesianos é difícil e pode, por vezes, conduzir a resultados contraditórios, porque eles se 

baseiam, em última análise, na alteração de variáveis não observáveis, como expectativas ou 

a credibilidade percecionada pelos agentes económicos relativamente à política orçamental.  

 Adicionalmente, Canale et al. (2007) realçam outras dificuldades que podem estar associadas 

ao estudo desta problemática. Em primeiro lugar, porque a maior parte dos estudos 

empíricos sobre a ocorrência de efeitos não-Keynesianos da política orçamental foca-se num 

reduzido número de episódios de consolidação orçamental, o que pode estar associado a um 

enviesamento ao nível da escolha da amostra considerada, que põe em causa a credibilidade 

dos resultados. Em segundo lugar, porque a ocorrência de erros de medição não é descartada, 

nomeadamente quando, como atrás se referiu, se usa como base de análise o CAPB. Em 

terceiro lugar, alguns destes estudos assentam em pressupostos demasiado fortes e teóricos, 

que em alguns casos acabam mesmo por ser irrealistas: famílias que fazem otimizações 

intertemporais por forma a definir o consumo atual e sem restrições ao nível da liquidez. 

Finalmente, a maior parte destes estudos carece da inclusão de variáveis de controlo para a 

interação entre as políticas monetária e orçamental. Esta conclusão vai de encontro, por 

exemplo, ao estudo de Ahrend et al. (2006), que atesta que a reação do Banco Central pode 

ser fulcral para estudar os efeitos das políticas orçamentais ou, ainda, ao trabalho de Afonso 

e Martins (2016). 

Esta última crítica foi central para o desenvolvimento deste trabalho: o estudo do impacto 

económico das políticas orçamentais, e em particular das consolidações orçamentais, tem de 

ter em consideração as diretrizes monetárias seguidas pelos Bancos Centrais dos diversos 

países. É, precisamente, isso que se vai fazer na secção que se segue, onde se inclui um estudo 

empírico sobre a possibilidade de ocorrência de efeitos não-Keynesianos, tendo em 

consideração para além das condições de natureza orçamental, as condições de natureza 

monetária que estão a ocorrer nas economias estudadas.   
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3. CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTAL E POLÍTICA MONETÁRIA NA ÁREA DO 

EURO: APLICAÇÃO EMPÍRICA 

O objetivo desta secção é avaliar a presença de efeitos não-Keynesianos na Área do Euro, 

tendo em consideração as condições orçamentais e monetárias que caracterizaram estas 

economias. Assim sendo, é necessário definir: (i) a amostra temporal e seccional, (ii) os 

critérios para a definição dos episódios monetários e orçamentais, e (iii) os modelos e a 

metodologia de estimação. Finalmente, realizam-se a análise e a discussão dos resultados. 

3.1. Consolidação orçamental e política monetária na Área do Euro: definição da 

amostra e metodologia 

3.1.1. Definição da amostra 

A amostra definida nesta aplicação é constituída pelos atuais 19 países-membros da Área do 

Euro19. Esta amostra tão alargada permite incluir um leque de países com caraterísticas 

bastante distintas – quanto, por exemplo, aos níveis de dívida, à estrutura dos mercados de 

trabalho e de bens e serviços – que, como discutido anteriormente, podem ser determinantes 

para a ocorrência de consolidações orçamentais expansionistas. 

Quanto ao período temporal, a escolha recairá sobre o período compreendido entre 1996 e 

2017, por forma a incluir um número elevado de episódios de consolidações orçamentais e 

expansões monetárias, e cobrindo, necessariamente, períodos de condução de política 

monetária sob o cenário de ZLB. A escolha do ano inicial foi limitada pela elevada escassez 

de dados observada, para alguns países da amostra, até 1996. 

A amostra é constituída, assim, por um máximo de 418 observações. Os dados, recolhidos 

da base da Comissão Europeia, a AMECO20, respeitam ao consumo e investimento privados, 

às exportações e importações, ao PIB e, ainda, a variáveis orçamentais, como os impostos 

líquidos de transferências sociais e o consumo final público21. Todas as variáveis estão 

transformadas sob a forma de logaritmo natural do seu valor real per capita22. Por outro lado, 

                                                           
19 Bélgica, Alemanha, Estónia, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Itália, Chipre, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, 

Malta, Holanda, Áustria, Portugal, Eslovénia, Eslováquia e Finlândia. 
20 Disponível no site https://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm. 
21 Para mais informações sobre os dados extraídos da AMECO, ver Anexo A. 
22 Para obter uma variável genérica Y, fez-se Y = ln(Y original/Deflator do PIB/População), onde ‘Y original’ 

refere-se ao valor original da variável, retirado da base de dados a preços correntes. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm
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as variáveis serão utilizadas a preços de 2010, seguindo os pressupostos da ESA 2010.23 

Foram, ainda, realizados testes de raiz unitária, para os níveis e as primeiras diferenças das 

variáveis, concluindo-se que todas as séries são estacionárias24.  

3.1.2. Critérios para a identificação de episódios orçamentais 

De facto, a literatura é vasta na utilização de critérios para definir um episódio orçamental, 

mas é claro o enfoque em definições que se baseiam em oscilações em termos do CAPB (ver 

secção 2.4.1, acima). As variações no CAPB permitem captar, unicamente, a condução de 

políticas orçamentais discricionárias (devido ao facto de terem sido efetuadas correções ao 

ciclo). Por outro lado, ao se tratar de um saldo primário, exclui a despesa com os juros de 

dívida, dado que esta nada tem que ver com ação dos atuais decisores de política. 

Seguindo de perto o standard na literatura, mantem-se o foco na avaliação do CAPB, definido 

pela diferença entre a receita e a despesa primária, ajustadas ciclicamente, conforme os dados 

retirados da AMECO25. Tal como em Afonso e Martins (2016), serão utilizados, com base 

em alguma literatura de referência, três critérios distintos de episódio orçamental: (1) 

Giavazzi e Pagano (1996), (2) Alesina e Ardagna (1998) e (3) Afonso (2010). Um episódio 

orçamental, de expansão ou contração, para o país i no período t, avaliado de acordo com o 

critério l, é definido associando o valor 1 à variável dummy 𝐹𝐸𝑖𝑡
𝑚. O índice m pode assumir três 

valores: 1, 2 ou 3, associados, respetivamente, aos critérios acima referidos. 

Para Giavazzi e Pagano (1996), ocorre um episódio orçamental, no país i e no período t, se a 

alteração cumulativa do CAPB: (i) em quatro anos sucessivos exceder 5% do PIB potencial 

(PIBp); ou (ii) em três anos sucessivos exceder 4% do PIB potencial; ou (iii) em dois anos 

sucessivos exceder os 3% do PIB potencial; ou (iv) num ano exceder 3% do PIB potencial. 

                                                           
23 Ver Anexo B, com a matriz de correlação entre as variáveis.  
24 A não estacionaridade impossibilita a estimação econométrica comum, sendo necessária a transformação em 

diferenças sucessivas de uma variável original. Em todos os testes, a hipótese nula considera que a variável em 
causa tem uma raiz unitária (não estacionária). Como se pode verificar através dos testes realizados, e reportados 
no Anexo C, o valor da Prob do common unit root process permite rejeitar, em todos os casos, a hipótese nula em 
causa.  
25 Para mais informações sobre os dados extraídos, ver Anexo A. 
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(3.1) 

Para Alesina e Ardagna (1998) um episódio orçamental, no país i e no período t, corresponde 

(i) a um ano em que o CAPB se altera em, pelo menos, 2% do PIB; ou (ii) a um período de 

dois anos em que o CAPB se altera em, pelo menos, 1,5% do PIB por ano, nos dois anos. 
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(3.2) 

 

Por último, Afonso (2010) define que ocorre um episódio orçamental, no país i e no período 

t, sempre que (i) a variação do CAPB for de, pelo menos, 1,5 vezes o desvio-padrão do 

indicador na amostra num ano (𝜎); ou (ii) quando a variação do CAPB é de, pelo menos, 1 

vez o desvio-padrão amostral26, em média, nos últimos dois anos. 
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(3.3) 

 

Ressalve-se que uma variação positiva do CAPB corresponde a uma consolidação 

orçamental, enquanto uma variação negativa do CAPB identifica uma política orçamental 

expansionista. Os episódios orçamentais, de expansão e consolidação, estão identificados no 

Quadro 3. 

 

                                                           
26 O desvio-padrão considerado é o da variação do rácio CAPB/PIB, para os países da amostra, entre 1996 e 

2017.  



 

39 

 

Quadro 3 - Períodos de episódios orçamentais na Área do Euro 

 
Países 

Expansões (Critérios) Consolidações (Critérios) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Alemanha 01-02 01, 10 01 96-99 96 96-97 

Aústria 04 04 -- 97 
97, 01, 

05 
-- 

Bélgica 05, 09 05, 09 -- -- 06 -- 

Chipre 
01, 03, 09-

11, 14 
02, 08-09, 14 09, 14 

01, 07, 13, 
15-18 

07, 12-
13, 15 

13, 15-
16 

Eslováquia 00, 06 00, 02 -- 
97-99, 01-
04, 11-14 

97, 01, 
03, 11, 

13 
01, 03 

Eslovénia 13 13 13 12, 14-17 
12, 14-

15 
12, 14-

15 

Espanha 08-11 08-09 08-09 11-14 10, 13 13-14 

Estónia 
98-99, 07-

08, 12 
96, 98, 05, 12 -- 09-11 09 09-10 

Finlândia 10 10 -- 
97-98, 00-

01 
96, 00 00 

França -- -- -- -- -- -- 

Grécia 
02-04, 08-
09, 13, 15 

01, 03-04, 08-
09, 13, 15 

09, 13 05, 10-17 
05, 10-
12, 14, 

16 

10-12, 
14-16 

Holanda 10 09 -- 96-99 96 96-97 

Irlanda 
01-02, 07-

11 
01, 07-10 

01-02, 
08-10 

11-15 
03, 11-

13 
11-13 

Itália 01 -- -- -- 12 -- 

Letónia 99, 07 99 -- 11-12 11-12 -- 

Lituânia 97, 08, 11 97, 11 97, 11 
98-01, 10, 

12-15 
98-99, 
10, 12 

98-99, 
12 

Luxemburgo 02-04 02 -- 06 -- -- 

Malta 96-98, 03 96, 03, 08 96, 03 
99-00, 04-
07, 10, 17 

99, 04, 
09, 16-

17 
04-05 

Portugal 09-10 
04, 09-10, 14, 

17 
09-10 11-14, 16 

11-12, 
16 

11-12 

Fonte: Cálculos próprios. Notas: Os critérios (1), (2) e (3), baseiam-se nos critérios de Giavazzi e Pagano (1996), 
de Alesina e Ardagna (1998) e de Afonso (2010), respetivamente. 
 

Assim, para a diferentes especificações do modelo, são definidas três variáveis dummies, 𝐹𝐶𝑖𝑡
1 , 

𝐹𝐶𝑖𝑡
2  e 𝐹𝐶𝑖𝑡

3 , que assumem um valor de 1 sempre que ocorre um episódio de consolidação 

orçamental, de acordo com os três critérios já apresentados, respetivamente. Portanto, estas 

variáveis são definidas por recurso a (3.1), (3.2) e (3.3), mas tendo em conta que, nas 

expressões correspondentes, os módulos desaparecem. 

Relembre-se, ainda, que dada a utilização do CAPB, estas metodologias não estão livres das 



 

40 

 

críticas (já revistas na secção 2.4.1, acima). Adicionalmente, o critério de Giavazzi e Pagano 

(1996) tem uma desvantagem relativamente aos restantes, dado que necessita de uma 

estimativa do PIB potencial, passível de obtenção por diferentes métodos. No entanto, como 

as técnicas alternativas, por exemplo, de análise de documentos e discursos de política 

orçamental, são de implementação demorada e complexa, e carecem, para já, de bases de 

dados exaustivas, optou-se pela via mais pragmática para identificar os períodos de políticas 

discricionárias de consolidação. 

3.1.3. Critérios para a identificação de episódios monetários 

A identificação de episódios monetários baseia-se no comportamento de duas variáveis: a 

taxa de juro nominal de curto prazo e a taxa de câmbio real efetiva27. A escolha da primeira 

variável assenta na lógica de que a taxa de juro é o instrumento privilegiado pelo BCE, em 

tempos normais. A segunda opção, também seguida por Afonso e Martins (2016), para além 

de refletir os efeitos de política monetária de curto prazo sobre a taxa de câmbio nominal, 

capta, adicionalmente, os efeitos associados à evolução do índice de preços (que, em última 

análise, é também determinada pela política monetária28). A informação relativa a estas 

variáveis foi, igualmente, retirada da base de dados da AMECO29. 

Uma das novidades deste estudo refere-se ao tratamento da taxa de juro, enquanto variável 

de referência para a identificação de episódios monetários, no contexto da política monetária 

recente conduzida para a Área do Euro. De facto, a amostra definida inclui um elevado 

número de observações sob ZLB. Relembre-se que, no momento em que as taxas de juro 

nominais passaram a ser zero, ou muito próximas disso, o BCE passou a recorrer a medidas 

de política monetária não convencional, alterando a dimensão da base monetária (compra de 

ativos) e influenciando as expectativas dos agentes económicos (forward guidance), mantendo 

as taxas de juro diretoras. Assim, dada a sua estabilidade, as taxas de juro deixaram de ser um 

indicador do sentido da política monetária. Neste contexto, recorreu-se a estimativas da 

shadow rate como proxy do policy stance, durante o período ZLB. Ao contrário do que acontece 

com as taxas de juro nominais efetivas, a shadow rate, estimada, seminalmente, em Wu e Xia 

                                                           
27 Inicialmente, foram também considerados duas outras variáveis, tal como em Afonso e Martins (2016)- a 

taxa de juro real de curto prazo e a taxa de câmbio nominal efetiva- cuja utilização em termos econométricos 
não foi possível, devido a problemas de combinação com as dummies de natureza orçamental. 
28 Pela Teoria Quantitativa da Moeda se percebe que a inflação é um fenómeno monetário, que depende da 

ação dos Bancos Centrais.  
29 Para mais informações sobre os dados extraídos da AMECO, ver Anexo A. 
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(2017), continua a movimentar-se mesmo que em território negativo, sendo uma proxy dos 

efeitos que a política monetária não convencional teria sobre as taxas de juro oficiais, caso a 

estas se pudessem associar valores nominais negativos. A Figura 1 apresenta, assim, 

estimativas de evolução da shadow rate, entre 2004-2019. 

Figura 1- Trajetória das taxas de juro diretoras e da shadow rate na Área do Euro, 
2004-201930

 

 
Fonte: https://sites.google.com/view/jingcynthiawu/shadow-rates. 

De análise da Figura 1, é possível confirmar que, após a Grande Recessão, as taxas de juro 

diretoras do BCE - a rate for marginal lending facility, a rate for refinancing e a rate for deposit facility- 

se mantiveram muito próximas do limite inferior de zero, o ZLB. Pelo contrário, a shadow rate 

continuou numa trajetória descendente, capaz de espelhar as tão expansionistas políticas 

monetárias levadas a cabo pelo BCE. Só utilizando uma shadow rate é possível captar 

alterações de política monetária através de taxas de juro nominais, nesta nova realidade da 

Área do Euro. Claro está que, sendo um valor estimado, esta metodologia não está livre de 

críticas. Uma alternativa seria a de utilização da dimensão do balanço do BCE. 

Assim, a série da taxa de juro nominal de curto prazo é constituída por dois ramos. Até 

existirem estimativas para a shadow rate31 para a Área do Euro, isto é, até 2004 inclusive, 

consideram-se os dados extraídos da AMECO para as taxas de juro nominais (de mercado) 

                                                           
30 Por rlb entenda-se o parâmetro lower bound subjacente à estimação. 
31 Os dados para a shadow rate foram retirados do site https://sites.google.com/view/jingcynthiawu/shadow-

rates. 

https://sites.google.com/view/jingcynthiawu/shadow-rates
https://sites.google.com/view/jingcynthiawu/shadow-rates
https://sites.google.com/view/jingcynthiawu/shadow-rates
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de curto prazo. Saliente-se, que esta opção: (i) serve de proxy para as taxas de juro nominais 

diretoras; (ii) permite captar alguns aspetos diferenciadores do mecanismo de transmissão da 

política monetária comum sobre os diferentes países; e (iii) capta políticas monetárias 

autónomas até à entrada dos países na Área do Euro. De 2005 em diante, a taxa considerada 

será dada pelas estimativas da shadow rate para os países membros da Área do Euro, apesar de 

alguns só terem adotado o Euro posteriormente a 200532. Por um lado, porque para estes 

últimos, neste período anterior à adesão, já se observam taxas de juro de mercado muito 

próximas de zero, que não conseguem captar as políticas monetárias levadas a cabo pelo 

Bancos Centrais desses países, à semelhança do que estava a acontecer na Área do Euro. Não 

havendo estimações da shadow rate para estes países, assume-se que a evolução das taxas de 

juro seguiu, nesses países, a dinâmica observada para a da Área do Euro. Por outro lado, em 

2005, estes países pertenciam ao Exchange Rate Mechanism II (ERM II)33 tendo, de facto, regimes 

de currency board ou conventional peg (flutuação cambial ±1%) face ao Euro, à exceção do Chipre, 

Eslováquia e Eslovénia. Sendo pequenas economias sob um regime cambial fixo, as taxas de 

juro de mercado não podem divergir das observadas na região âncora nominal. 

Para ambos os indicadores, taxa de juro e taxa de câmbio, e seguindo Afonso e Martins 

(2016), um episódio monetário é identificado quando a variação absoluta num ano ou a 

variação média em 2 anos é maior em 1,5 vezes ou em 1 vez, respetivamente, que o seu 

desvio-padrão no painel. Assim sendo, ocorre um episódio de cariz monetário, no país i e no 

período t, de acordo com o critério l, sempre que 𝑀𝐸𝑖𝑡
𝑙  assume o valor de 1. 

MEit
l =

{
 
 

 
 1, se |∆Mit

l | > 1,5σl

1, se |
∆Mit

l + ∆Mit−1
l

2
| > σl

0, caso contrário

, l = 1,2 
(3.4) 

Onde ∆𝑀𝑖𝑡
𝑙 corresponde à variação no ano t no país i do indicador l e 𝜎𝑙corresponde ao 

desvio-padrão amostral do indicador l 34, sendo que l = 1 corresponde à taxa de juro nominal 

de curto prazo e l = 2 à taxa de câmbio real efetiva. 

                                                           
32 Eslovénia (2007), Chipre e Malta (2008), Eslováquia (2009), Estónia (2011), Letónia (2014) e Lituânia (2015). 
33 Este acordo veio substituir o original ERM, que foi celebrado em 1979 entre os países fundadores da União 

Europeia, e que visava promover a estabilidade cambial entre as moedas destes países, com o objetivo de 
assegurar a estabilidade monetária.  
34 O desvio-padrão aqui considerado é o da variação anual absoluta da taxa de juro nominal de curto prazo ou 

relativa da taxa de câmbio real efetiva, consoante l seja igual a 1 ou a 2, respetivamente, para os países da Área 
do Euro, entre 1996 e 2017. 



 

43 

 

Uma variação negativa, tanto da taxa de juro, como da taxa de câmbio, implica um episódio 

de expansão monetária, enquanto uma variação positiva dos mesmos indicadores identifica 

um episódio de contração monetária. De facto, é de esperar que, em tempos normais e sob 

rigidez nominal, uma redução das taxas de juro nominais diretoras se transmita às demais 

taxas de juro nominais e reais, incentivando o consumo e o investimento. Quanto à taxa de 

câmbio, uma política monetária expansionista pressiona no sentido da depreciação nominal 

e real da moeda, permitindo ganhos de competitividade. Dado que a taxa de câmbio em 

causa está definida no sentido direto para o Euro, uma descida do respetivo índice indica 

uma depreciação real. Os episódios monetários, de expansão e contração, identificados pelos 

diferentes critérios, apresentam-se no Quadro 4. 

Tal como se verifica pelo Quadro 4, ainda que todos os países pertençam, atualmente, à Área 

do Euro, sob a política monetária comum do BCE, os episódios monetários identificados 

não são, necessariamente comuns a todos eles. Primeiramente, tendo em consideração o 

indicador taxa de juro nominal de curto prazo, tal é devido ao facto de, até 2004 inclusive, a 

taxa de juro considerada ser uma taxa de mercado, que tem em consideração especificidades 

do mecanismo de transmissão nas diferentes economias. De 2005 em diante, para este 

critério, passou a ser utilizada a shadow rate, que é comum para todos os países da Área do 

Euro, levando a que os episódios identificados sejam, obrigatoriamente, iguais entre os países 

membros da área. Por outro lado, a taxa de câmbio real efetiva, tem também em consideração 

outros mecanismos económicos país-específicos, e.g., evolução dos preços. 

Para as especificações do modelo, define-se ainda a variável dummy 𝑀𝑋𝑖𝑡
𝑙  que assume o valor 

de 1 quando ocorre um episódio de expansão monetária, no país i e no período t, tal que: 

MXit
l =

{
 

 
1, se ∆Mit

l < −1,5σl

1, se 
∆Mit

l + ∆Mit−1
l

2
< −σl

0, caso contrário

, l = 1,2   
(3.5) 

É, ainda, importante referir que para a taxa de juro nominal de curto prazo a variação 

considerada é absoluta, enquanto para a taxa de câmbio real efetiva será utilizada uma 

variação relativa, tal como foi utilizado no trabalho do Afonso e Martins (2016). 

∆Mit
l = Mit

l −Mit−1
l , se l = 1 ⋁∆Mit

l =
Mit
l −Mit−1

l

Mit−1
l

, se l = 2       
(3.6) 
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Quadro 4- Períodos de episódios monetários na Área do Euro 

 
Países 

Expansões (Critérios) Contrações (Critérios) 

(1) (2) (1) (2) 

Alemanha 09-10, 16 97 -- -- 

Áustria 09-10, 16 -- -- -- 

Bélgica 09-10, 16 -- -- -- 

Chipre 05, 09-10, 16 15 -- 03-04 

Eslováquia 
99-01, 04-05, 09-10, 

16 
99 96-98 97, 00, 03-09 

Eslovénia 02-05, 09-10, 16 -- 00 -- 

Espanha 97-98, 09-10, 16 -- -- -- 

Estónia 99-00, 09-10, 16 -- 98 
96-97, 03-04, 06-

09 

Finlândia 09-10, 16 97 -- 09 

França 96-97, 09-10, 16 -- -- -- 

Grécia 
96-97, 99-02, 09-10, 

16 
00, 13 -- 02-03 

Holanda 09-10, 16 -- -- -- 

Irlanda 99, 09-10, 16 
10-12, 15-

16 
-- 03-04, 08 

Itália 97-99, 09-10, 16 -- -- 96-97, 03-04 

Letónia 00, 02-03, 09-10, 16 03, 09-11 98 
96-97, 00, 05-08, 

14 

Lituânia 00-03, 09-10, 16 10 -- 96-99, 06-07 

Luxemburgo 09-10, 16 -- -- 09 

Malta 09-10, 16 -- -- -- 

Portugal 96-98, 09-10, 16 -- -- -- 
Fonte: Cálculos próprios. Notas: Os critérios (1) e (2) têm por base a taxa de juro nominal de curto prazo e a taxa 
de câmbio real efetiva, respetivamente. 

3.1.4. Modelos econométricos a estimar: com e sem controlo de episódios de política 

monetária 

Definidos os critérios de episódios orçamentais e monetários e identificada a base amostral 

de referência, importa agora definir os modelos a estimar. Num primeiro conjunto de 

modelos, apenas se controla para diferentes episódios orçamentais. Num segundo conjunto, 

para além destes episódios são, também, considerados os episódios de natureza monetária. 

Especificação sem controlo de episódios de política monetária 

O primeiro conjunto de modelos será constituído por duas especificações com duas variáveis 

dependentes distintas: (i) a taxa de crescimento do consumo privado (∆𝑪𝒐𝒏𝒔𝒑𝒓𝒊𝒗𝒊𝒕) e (ii) a 

taxa de crescimento do investimento privado (∆𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒑𝒓𝒊𝒗𝒊𝒕), tal que: 
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∆Xit = ci + β1xXit−1 + β2xPIBit−1 + β3x∆PIBit + β4xPIBmedioit−1 + β5x∆PIBmedioit + 

+(β6xConspubit−1 + β7x∆Conspubit + β8xImpliqit−1 + β9x∆Impliqit) × FCit
m + 

+(β10xConspubit−1 + β11x∆Conspubit + β12xImpliqit−1 + β13x∆Impliqit) × (1 − FCit
m) + uit 

 

(3.7) 

Com i a corresponder ao país (i = 1, 2, …19) e t ao ano (t = 1996, …2017). A variável X = 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑝𝑟𝑖𝑣, 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑝𝑟𝑖𝑣 corresponde ao consumo e ao investimento privados, respetivamente. 

Quanto às restantes variáveis, tem-se o Produto Interno Bruto (PIB), a média amostral do 

PIB (PIBmedio), a despesa final pública (Conspub), e a diferença entre os impostos e as 

transferências públicas, os designados impostos líquidos de transferências sociais (Impliq). A 

variável, dummy, 𝐹𝐶𝑖𝑡
𝑚 , assume o valor de 1 quando ocorre uma consolidação orçamental de 

acordo com o critério m (m = 1, 2, 3, para Giavazzi e Pagano (1996), Alesina e Ardagna 

(1998), e Afonso (2010), respetivamente). Assume-se que o termo de perturbação aleatório 

𝑢𝑖𝑡 é independente, exibindo média zero e variância constante. 

Antes de prosseguir, é importante apresentar algumas explicações relativamente aos modelos 

propostos. Primeiramente, a inclusão da variável consumo/investimento privado do período 

anterior justifica-se pelo do comportamento de alisamento do consumo ao longo do tempo/ 

pelos custos de instalação do stock de capital, exibindo uma persistência nos hábitos. Por 

outro lado, algo que é, também, comummente, aceite na literatura é que o consumo depende 

do rendimento que os agentes económicos auferem, daí a necessidade de inclusão de proxy 

para o rendimento (PIB). Esta é, também, uma proxy para a procura interna enquanto 

determinante da dinâmica de investimento. Para a dinâmica do consumo contribui, também, 

a conjuntura externa ou mesmo o efeito “keep up with the Joneses”, captado pelo PIB médio 

amostral. A conjuntura internacional também determina a procura externa e, 

consequentemente, o investimento. Finalmente, a política orçamental influencia a expansão 

do produto, através dos mecanismos que atuam sobre o consumo e o investimento. Estes 

poderão ter efeitos mais ou menos Keynesianos ou não-Keynesianos, dependendo se 

ocorrem em períodos de consolidação fiscal ou não, switch esse captado pela variável dummy 

orçamental. 

Em termos formais, ao tratarem-se de modelos econométricos em que tanto as variáveis 

dependentes, como as variáveis independentes, estão expressas em termos do seu logaritmo 

natural, a interpretação dos parâmetros é feita em termos do impacto relativo que as variáveis 

independentes (ou explicativas) têm sobre a variável dependente (ou explicada), tendo em 

consideração que as variáveis independentes estão consideradas em termos de nível e de 
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variação. Assim, por exemplo, se a taxa de crescimento do PIB variar em 1 ponto percentual, 

tal induzirá uma variação estimada de, aproximadamente, 𝛽3𝐶𝑜𝑛𝑠𝑝𝑟𝑖𝑣 pontos percentuais na 

taxa de crescimento do consumo privado. Da mesma forma, uma variação de 1% no PIB 

anual de um país induzirá uma variação estimada de, aproximadamente, 𝛽2𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑝𝑟𝑖𝑣 pontos 

percentuais na taxa de crescimento do investimento privado, no período subsequente. 

É, ainda, importante reforçar que esta especificação é relativamente standard (e.g., Giavazzi e 

Pagano, 1996; Afonso, 2010; Afonso e Jalles, 2014; e Afonso e Martins, 2016). Todavia, ao 

invés da maioria dos estudos, considerou-se aqui os impostos em termos líquidos das 

transferências públicas. As razões são, simultaneamente, de natureza económica e 

econométrica. Seguindo a teoria económica, os impostos e as transferências constituem 

políticas de redistribuição de rendimentos, daí a sua fusão. Quanto às razões econométricas, 

a redução de parâmetros a estimar, aumenta os graus de liberdade e permite a estimação de 

mais especificações. 

Especificação com controlo de episódios de política monetária 

Um segundo conjunto de especificações tem como objetivo medir o impacto que os 

diferentes instrumentos orçamentais têm sobre as duas variáveis dependentes anteriormente 

definidas- taxa de crescimento do consumo e do investimento privados- mas agora tendo em 

consideração, para além dos diferentes episódios de política orçamental, os episódios de 

política monetária35. A especificação geral consiste numa variante da especificação descrita 

em (3.7): 

∆Xit = ci + β1xXit−1 + β2xPIBit−1 + β3x∆PIBit + β4xPIBmedioit−1 + β5x∆PIBmedioit + 

+(β6xConspubit−1 + β7x∆Conspubit + β8xImpliqit−1 + β9x∆Impliqit) × FCit
mMXit

l + 

+(β10xConspubit−1 + β11x∆Conspubit + β12xImpliqit−1 + β13x∆Impliqit) × (1 − FCit
m)MXit

l + 

+(β14xConspubit−1 + β15x∆Conspubit + β16xImpliqit−1 + β17x∆Impliqit) × FCit
m(1 − MXit

l ) + 

+(β18xConspubit−1 + β19x∆Conspubit + β20xImpliqit−1 + β21x∆Impliqit) ×

× (1 − FCit
m)(1 − MXit

l ) + β22x∆Mit
l + uit 

 

(3.8) 

As variáveis são as definidas acima, sendo adicionada a variável dummy 𝑀𝑋𝑖𝑡
𝑙  que assume o 

valor de 1 quando ocorre um episódio de expansão monetária de acordo com o critério l, e, 

                                                           
35 Adicionalmente, foi estudado um modelo com especificação semelhante, mas cuja variável dependente é o 

diferencial entre as taxas de crescimento das exportações e das importações. Ver resultados obtidos para a 
dinâmica da balança corrente no Anexo F. 
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ainda, a variável ∆𝑀𝑖𝑡
𝑙 , que corresponde à variação do indicador associado ao critério l (l = 1, 

2, para a taxa de juro nominal de curto prazo e para a taxa de câmbio real efetiva, 

respetivamente36). Esta última pretende captar os efeitos da política monetária sobre a 

dinâmica do consumo e do investimento privados. Foram, também, realizados testes de raiz 

unitária para as novas variáveis (taxa de juro nominal de curto prazo e taxa de câmbio real 

efetiva), rejeitando-se a hipótese nula de não estacionariedade37. 

As combinações entre as dummies de episódios orçamentais e monetários permitem estudar 

os efeitos dos instrumentos de política orçamental sobre o consumo e investimento privados 

em quatro cenários alternativos: sob consolidação orçamental e expansão monetária, quando 

está a acontecer uma e não a outra e, ainda, quando não está a ocorrer nenhuma das duas. 

Relativamente a Afonso e Martins (2016), esta especificação apresenta uma diferença 

adicional: a eficácia da variável proxy de política monetária não é afetada pelos diferentes 

cenários. Por um lado, esta opção reduz substancialmente o número de parâmetros a estimar. 

Por outro lado, o que se pretende estudar é a eficácia diferenciada dos instrumentos de 

política orçamental, não da monetária, sob diferentes cenários. 

3.1.5. Metodologia de estimação 

Com base nas especificações apresentadas, pretende-se, então, estimar os modelos por 

recurso a uma estimação em painel para 22 anos e 19 países. Existindo lacunas de informação 

para alguns anos, em alguns dos países da amostra, trata-se de um painel não balanceado. 

A utilização de dados com variação seccional e temporal simultânea permite aumentar a 

eficiência dos resultados, identificando relações que não serão identificadas com recurso a 

dados exclusivamente seccionais ou temporais (Marques, 2000). Esta ideia é partilhada por 

Gujarati (2004) que reforça que os dados em painel têm uma maior eficiência devido à 

tendencial maior dimensão, têm maior  capacidade de detetar dinâmicas temporais e de 

estudar modelos comportamentais Apesar destas vantagens, Marques (2000) atesta que 

podem surgir problemas: enviesamento da seleção, maiores erros de medição, e, ainda, a 

incapacidade de ter uma amostra completa. Gujarati (2004), também, realça os problemas de 

autocorrelação e heteroscedasticidade que podem resultar da utilização destes dados. 

                                                           
36 As variáveis monetárias- taxa de juro nominal de curto prazo e taxa de câmbio real efetiva- são as únicas que 

não aparecem transformadas pelo logaritmo natural. 
37 Os testes realizados estão disponíveis no Anexo C. Para as novas variáveis, captando a política monetária, 

apenas foram realizados estes testes para as variáveis em primeira diferença (únicas incluídas na especificação). 
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A utilização de dados em painel permite a estimação com recurso a modelos pooled OLS, com 

efeitos fixos ou com efeitos aleatórios. Conhecidos os modelos disponíveis, resta perceber 

qual o mais adequado para este caso, para isso é necessário efetuar uma série de testes.  

Primeiro, realiza-se um Teste F38, para perceber se o modelo de efeitos de fixos é mais 

adequado de que o modelo pooled (caso se rejeite a hipótese nula, o modelo de efeitos fixos é 

preferível, e vice-versa). Sendo o modelo de efeitos fixos preferível, tem de se efetuar um 

Teste de Hausman39 para verificar qual é preferível entre o modelo de efeitos fixos e de efeitos 

aleatórios (caso se rejeite a hipótese nula, o modelo de efeitos fixos é preferível, e vice-versa). 

Os Testes F e de Hausman realizados estão disponíveis nos Anexos D e E, respetivamente 

(estes últimos apenas para as especificações mais simples)40. Através deles, optou-se por 

modelos de efeitos fixos41 cross-section42. Adicionalmente, para obter estimadores robustos a 

heteroscedasticidade, a matriz de variâncias e covariâncias foi corrigida pelo método White 

Diagonal. 

Saliente-se, ainda, que o modelo de efeitos fixos, também seguido em Afonso e Martins 

(2016), assume que há caraterísticas específicas de cada país, que não variam ao longo do 

tempo e que não são aleatórias. Esta heterogeneidade dos países está expressa nos modelos 

anteriores através da inclusão do termo 𝑐𝑖 (termo fixo por país).  Parece óbvio de admitir 

que há uma parte da taxa de crescimento do consumo e do investimento privados que não é 

possível explicar, pois resulta de hábitos e caraterísticas específicas a cada país. Por outro 

lado, há razões teóricas para esta escolha: o facto da amostra coincidir com a população total, 

os países da Área do Euro, motiva a escolha dos modelos de efeitos fixos (Gujarati, 2004). 

3.2. Consolidação orçamental e política monetária na Área do Euro: análise de 

resultados 

3.2.1. Especificação sem controlo de episódios de política monetária 

                                                           
38 No Eviews, este teste encontra-se definido como Redundant Fixed Effects - Likelihood Ratio. 
39 No Eviews, este teste encontra-se definido como Correlated Random Effetcs- Hausman Test.  
40 Não foram conduzidos Testes de Hausman para as especificações mais complexas, dada a impossibilidade 

de estimar para estes casos o modelo de efeitos aleatórios. Esta impossibilidade está relacionada com o número 
de países considerados e os parâmetros a estimar. 
41 Saliente-se, ainda que há um caso excecional em que os efeitos fixos apenas são preferíveis a um nível de 

significância de 16%. Todavia, por uma questão de homogeneidade, acabou por se optar por modelos com 
efeitos fixos em todos os casos. 
42 Por ser uma amostra não balanceada, e não sendo possível testar a presença dos dois tipos de efeitos fixos, 

foram considerados apenas efeitos fixos cross-section. 
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Nesta secção, o objetivo será o de analisar os resultados obtidos para o primeiro conjunto de 

modelos (especificação geral 3.7), que controla apenas para cenários orçamentais alternativos. 

Saliente-se, ainda, que existindo três critérios para a definição de um episódio de consolidação 

orçamental, tem-se seis modelos a estimar (3 critérios orçamentais X 2 variáveis 

dependentes). Os resultados obtidos para as especificações da dinâmica do consumo e do 

investimento privados encontram-se disponíveis nos Quadros 5 e 6, respetivamente. 

 

Quadro 5- Política orçamental e dinâmica do consumo na Área do Euro 

(sem controlo de episódios monetários) 

Variável dependente Critérios 

∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐭 𝐅𝐂𝐢𝐭
𝟏  𝐅𝐂𝐢𝐭

𝟐  𝐅𝐂𝐢𝐭
𝟑  

 

𝒄𝒊 
0,408900*** 
(3,903403) 

0,412686*** 
(3,935806) 

0,401628*** 
(3,894694) 

𝛃𝟏𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐭−𝟏 
-0,081443** 
(-2,587141) 

-0,087620*** 
(-2,776332) 

-0,083709*** 
(-2,657861) 

𝛃𝟐𝐏𝐈𝐁𝐢𝐭−𝟏 
0,052172 

(1,139722) 
0,053471 

(1,153465) 
0,051180 

(1,112334) 

𝛃𝟑∆𝐏𝐈𝐁𝐢𝐭 
0,641092*** 
(4,692017) 

0,620196*** 
(4,249562) 

0,621023*** 
(4,236013) 

𝛃𝟒∆𝐏𝐈𝐁𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐢𝐭−𝟏 
-0,002755 

(-0,201497) 
-0,004377 

(-0,321114) 
-0,002079 

(-0,150498) 

𝛃𝟓∆𝐏𝐈𝐁𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐢𝐭 
-0,046347 

(-0,481576) 
-0,056094 

(-0,574469) 
-0,042971 

(-0,441063) 

𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦 

𝛃𝟔𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏 
-0,033417 

(-1,041723) 
-0,041354 

(-1,340992) 
-0,039027 

(-1,180170) 

𝛃𝟕∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭 
0,142745 

(1,327791) 
0,181251 

(1,286309) 
0,182459 

(1,132140) 

𝛃𝟖𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏 
0,016325 

(0,955682) 
0,031497 

(1,548993) 
0,025788 

(1,097081) 

𝛃𝟗∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭 
0,047803 

(1,221238) 
0,051583 

(0,799098) 
0,054247 

(0,725481) 

(𝟏 − 𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦) 

𝛃𝟏𝟎𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏 
-0,040667 

(-1,560499) 
-0,033373 

(-1,252925) 
-0,035222 

(-1,327207) 

𝛃𝟏𝟏∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭 
0,007765 

(0,088337) 
0,037399 

(0,451310) 
0,044388 

(0,543136) 

𝛃𝟏𝟐𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏 
0,024750 

(1,567927) 
0,024260 

(1,550037) 
0,022967 

(1,494745) 

𝛃𝟏𝟑∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭 
0,038279 

(0,961327) 
0,043952 

(1,282885) 
0,040244 

(1,200607) 

𝑹𝟐 0,739497 0,735661 0,735868 

Fonte: Cálculos próprios. Notas: Entre parêntesis estão as estatísticas t e *, ** e *** representam um nível de 
significância de 10%, 5% e 1%, respetivamente. 
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Quadro 6- Política orçamental e dinâmica do investimento na Área do Euro 

(sem controlo de episódios monetários) 

Variável dependente Critérios 

∆𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐭 𝐅𝐂𝐢𝐭
𝟏  𝐅𝐂𝐢𝐭

𝟐  𝐅𝐂𝐢𝐭
𝟑  

 

𝒄𝒊 
-0,627986* 
(-1,704932) 

-0,593424 
(-1,631094) 

-0,553222 
(-1,477088) 

𝛃𝟏𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐭−𝟏 
-0,188498*** 
(-4,568696) 

-0,191153*** 
(-4,798390) 

-0,191111*** 
(-4,776745) 

𝛃𝟐𝐏𝐈𝐁𝐢𝐭−𝟏 
0,146482 

(1,156390) 
0,153077 

(1,262701) 
0,155904 

(1,290893) 

𝛃𝟑∆𝐏𝐈𝐁𝐢𝐭 
2,473818*** 
(11,21332) 

2,516039*** 
(11,29332) 

2,575634*** 
(11,01642) 

𝛃𝟒∆𝐏𝐈𝐁𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐢𝐭−𝟏 
0,047146 

(0,848093) 
0,054770 

(1,028697) 
0,046922 

(0,853364) 

𝛃𝟓∆𝐏𝐈𝐁𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐢𝐭 
0,142517 

(0,646079) 
0,209950 

(0,967823) 
0,149055 

(0,664468) 

𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦 

𝛃𝟔𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏 
-0,000321 

(-0,002335) 
-0,001073 

(-0,007996) 
0,023392 

(0,167516) 

𝛃𝟕∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭 
0,544398 

(1,298069) 
0,122846 

(0,250643) 
-0,127710 

(-0,245151) 

𝛃𝟖𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏 
0,025643 

(0,424639) 
0,006797 

(0,100985) 
-0,016053 

(-0,237868) 

𝛃𝟗∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭 
-0,103501 

(-0,825974) 
-0,001883 

(-0,010160) 
-0,195485 

(-0,968981) 

(𝟏 − 𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦) 

𝛃𝟏𝟎𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏 
-0,049496 

(-0,376014) 
-0,061568 

(-0,470567) 
-0,060783 

(-0,470701) 

𝛃𝟏𝟏∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭 
0,415823 

(1,619182) 
0,411716* 
(1,655558) 

0,418969* 
(1,771805) 

𝛃𝟏𝟐𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏 
0,073179 

(1,244688) 
0,066736 

(1,189254) 
0,067165 

(1,197487) 

𝛃𝟏𝟑∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭 
0,049510 

(0,614078) 
-0,001635 

(-0,021981) 
0,005250 

(0,071653) 

𝑹𝟐 0,652854 0,652552 0,654959 

Fonte: Cálculos próprios. Notas: Entre parêntesis estão as estatísticas t e *, ** e *** representam um nível de 
significância de 10%, 5% e 1%, respetivamente. 

 

De acordo com os resultados do Quadro 5, conclui-se que para explicar a taxa de crescimento 

do consumo privado são significativos o seu nível no período anterior e a taxa de crescimento 

do PIB, tendo o primeiro uma influência negativa43 e o segundo uma influência positiva, tal 

como esperado pela teoria económica. As mesmas conclusões aplicam-se para a dinâmica do 

investimento privado, visível no Quadro 6. Relativamente à taxa de crescimento do PIB, proxy 

para o rendimento, parece óbvio de admitir que quanto maior ela for, maior o rendimento 

disponível dos agentes e logo maiores os seus consumos e investimentos.  

                                                           
43 Dado que a variável dependente é o diferencial entre o consumo (ou investimento) privado no período t e t-

1, obviamente que era de esperar que um aumento no período t-1, ao diminuir o diferencial tivesse um impacto 
negativo, tal como se observa.  
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Por outro lado, apesar de não se ter encontrado evidência de efeitos estatisticamente 

significativos dos instrumentos orçamentais sobre a taxa de crescimento do consumo 

privado, o parâmetro β11, associado à taxa de crescimento do consumo público, é 

estatisticamente significativo e positivo na equação do investimento. Em períodos normais 

(sem consolidação orçamental), estima-se que a um aumento de 1 ponto percentual na taxa 

de crescimento do consumo público esteja associado um aumento estimado entre, 

aproximadamente, 0,412 e 0,419 pontos percentuais na taxa de crescimento do investimento 

privado, ceteris paribus. Esta é uma previsão Keynesiana do impacto do consumo público sobre 

o investimento privado, se for assumido que, numa união monetária, o efeito dominante 

sobre o investimento vem do impacto sobre o rendimento e não do efeito crowding-out44. De 

facto, políticas orçamentais país-específicas exercem menor pressão sobre a taxa de juro 

(comum) numa união monetária. Comparando esta estimativa com a estimativa não 

significativa de β7, percebe-se que a ausência de consolidação orçamental torna a estimativa 

associada à taxa de crescimento do consumo público mais Keynesiana (e logo, menos não-

Keynesiana) na equação do investimento, algo que também vai de encontro à literatura. 

Relativamente, aos objetivos do trabalho, não há nestas duas especificações, que apenas têm 

em consideração a ocorrência de episódios orçamentais, evidência não-Keynesiana forte ao 

nível das variáveis orçamentais consideradas, sobre as taxas de crescimento do consumo e 

do investimento privados. Todavia, o facto de a maior parte das estimativas das variáveis 

orçamentais apontarem no sentido da não significância, é reveladora de efeitos não-

Keynesianos fracos.   

É, ainda, importante referir que, na literatura se entende por não-Keynesiana uma estimativa 

não significativa ou contrária à prevista pela teoria Keynesiana, ou seja, um sinal negativo ou 

não significativo para as variáveis associadas ao consumo público e um sinal positivo ou não 

significativo para as variáveis associados aos impostos líquidos de transferências sociais, tanto 

para o consumo, como para o investimento privados. Todavia, no presente trabalho, vai ser 

seguida a lógica de interpretação de Afonso e Martins (2016) que considera como não-

Keynesianas apenas as estimativas de sinais significativos e contrários às previsões 

Keynesianas, excluindo, assim, as estimativas não significativas. Em boa verdade, por não-

Keynesianos o que se considera aqui são efeitos “anti-Keynesianos” ou efeitos não-

                                                           
44 Ou crowding-in, caso se trate de uma política orçamental contracionista. O crowding-out está associado, por sua 

vez, à diminuição da eficácia de uma política orçamental expansionista.  
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Keynesianos fortes. A evidência de efeitos não-Keynesianos fracos (estimativas não 

significativas) não será, de agora em diante, considerada.   

Resta, agora, ter em consideração os episódios de natureza monetária, para perceber se os 

resultados se alteram significativamente.  

3.2.2. Especificação com controlo de episódios de política monetária 

Nesta secção, considerou-se, em simultâneo, três critérios para a definição de um episódio 

orçamental e dois para a definição de um episódio monetário. Daí que existam, no total, doze 

modelos a estimar (3 critérios orçamentais X 2 critérios monetários X 2 variáveis 

dependentes). 

Como assumido atrás, os efeitos Keynesianos da política orçamental referem-se aos efeitos 

positivos (negativos) sobre o produto (via consumo e investimento) decorrentes de um 

aumento (diminuição) da despesa pública ou de uma diminuição (aumento) de impostos 

líquidos de transferências. Como não-Keynesianos, tendo em conta o que se disse 

anteriormente e seguindo a lógica de Afonso e Martins (2016), tipificaram-se os efeitos 

contrários a estes,  como se referiu anteriormente, excluindo as não significâncias (são, na 

verdade, efeitos “anti-Keynesianos” ou não-Keynesianos fortes).  Ainda, de acordo com a 

literatura de referência, é de esperar que a evidência não-Keynesiana seja maior em períodos 

de consolidação orçamental, do que em períodos normais. Recentemente, a literatura tem 

avançado que os efeitos não-Keynesianos são potenciados, em períodos de consolidação, 

pela adoção de expansão monetária, ceteris paribus. A ideia é de que a ocorrência de políticas 

complementares, capazes de reduzir as taxas de juro ou fomentarem a competitividade 

externa, reforçam os impactos expansionistas em períodos de fortes contrações orçamentais 

(e.g., Giavazzi e Pagano, 1990; Cour et al., 1996; Canale et al., 2007; e Afonso e Martins, 2016). 

As especificações estimadas encontram-se, para a dinâmica do consumo e do investimento, 

respetivamente, nos Quadros 7 e 9. É ainda possível avaliar, de uma forma mais clara e 

ilustrativa, a tendência não-Keynesiana e Keynesiana, das variáveis orçamentais, presente 

nestas mesmas especificações nos Quadros 8 e 10, respetivamente.  
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Quadro 7- Política orçamental e dinâmica do consumo na Área do Euro  

(com controlo de episódios monetários) 

Variável dependente Critérios 

∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐭 𝐅𝐂𝐢𝐭
𝟏*𝐌𝐗𝐢𝐭

𝟏  𝐅𝐂𝐢𝐭
𝟏*𝐌𝐗𝐢𝐭

𝟐  𝐅𝐂𝐢𝐭
𝟐*𝐌𝐗𝐢𝐭

𝟏  𝐅𝐂𝐢𝐭
𝟐*𝐌𝐗𝐢𝐭

𝟐  𝐅𝐂𝐢𝐭
𝟑*𝐌𝐗𝐢𝐭

𝟏  𝐅𝐂𝐢𝐭
𝟑*𝐌𝐗𝐢𝐭

𝟐  

 

𝒄𝒊 
0,406818*** 
(3,847618) 

0,427266*** 
(4,400548) 

0,462553*** 
(4,373730) 

0,443124*** 
(4,338648) 

0,399240*** 
(4,150338) 

0,424009*** 
(4,357428) 

𝛃𝟏𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐭−𝟏 
-0,058570* 
(-1,880408) 

-0,071035** 
(-2,194495) 

-0,068495** 
(-2,200049) 

-0,087506*** 
(-2,713141) 

-0,056245* 
(-1,842714) 

-0,094844*** 
(-2,722513) 

𝛃𝟐𝐏𝐈𝐁𝐢𝐭−𝟏 
0,039520 

(0,860731) 
0,045021 

(0,956375) 
0,048678 

(1,057373) 
0,070387 

(1,543745) 
0,035453 

(0,791327) 
0,078292 

(1,576506) 

𝛃𝟑∆𝐏𝐈𝐁𝐢𝐭 
0,607451*** 
(4,293787) 

0,740800*** 
(7,281147) 

0,589960*** 
(3,926885) 

0,715938*** 
(6,148010) 

0,559432*** 
(3,769445) 

0,723372*** 
(6,526233) 

𝛃𝟒∆𝐏𝐈𝐁𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐢𝐭−𝟏 
0,000630 

(0,045167) 
-0,012863 

(-0,866312) 
-0,008189 

(-0,601034) 
-0,015298 

(-1,050817) 
0,000939 

(0,068081) 
-0,009354 

(-0,644997) 

𝛃𝟓∆𝐏𝐈𝐁𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐢𝐭 
-0,091633 

(-0,947182) 
-0,047554 

(-0,535014) 
-0,117819 

(-1,236646) 
-0,040936 

(-0,456363) 
-0,075260 

(-0,792107) 
-0,032623 

(-0,373610) 

𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥  

𝛃𝟔𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏 
-0,015352 

(-0,434959) 
-0,023889 

(-0,349001) 
-0,056488 

(-1,356256) 
-0,160433*** 
(-3,694828) 

-0,007518 
(-0,228328) 

-0,502321*** 
(-3,724614) 

𝛃𝟕∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭 
0,258466 

(1,459991) 
-0,246969 

(-1,147186) 
0,545155** 
(2,077141) 

-0,345715 
(-0,962320) 

0,596990** 
(2,451268) 

-3,645854*** 
(-3,985277) 

𝛃𝟖𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏 
-0,017131 

(-0,692525) 
0,012502 

(0,226173) 
0,030148 

(0,822593) 
0,141070*** 
(4,478475) 

-0,022508 
(-0,894333) 

0,471563*** 
(3,754840) 

𝛃𝟗∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭 
0,035101 

(0,755529) 
0,001519 

(0,046973) 
0,180223 

(1,024280) 
0,136277 

(0,995818) 
0,294474*** 
(2,919970) 

0,838686*** 
(2,663805) 

(𝟏 − 𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦)𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥  

𝛃𝟏𝟎𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏 
-0,052140** 
(-2,186619) 

0,074638 
(0,944001) 

-0,045243* 
(-1,861813) 

0,065361 
(1,250195) 

-0,049278** 
(-2,022953) 

0,034011 
(0,546875) 

𝛃𝟏𝟏∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭 
0,048593 

(0,370480) 
-0,200020 

(-0,504721) 
0,025711 

(0,192696) 
-0,074877 

(-0,231052) 
0,042988 

(0,342450) 
-0,203749 

(-0,541153) 
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𝛃𝟏𝟐𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏 
0,022148 

(1,245509) 
-0,082591 

(-0,945786) 
0,019485 

(1,182635) 
-0,086563* 
(-1,767447) 

0,022016 
(1,292435) 

-0,062572 
(-1,075295) 

𝛃𝟏𝟑∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭 
0,084892 

(1,531647) 
0,131222 

(1,230631) 
0,088107* 
(1,813882) 

0,065451 
(0,940446) 

0,089265* 
(1,846151) 

0,061470 
(0,797769) 

𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦(𝟏 −𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥 ) 

𝛃𝟏𝟒𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏 
-0,048657* 
(-1,724897) 

-0,025775 
(-0,768212) 

-0,066412** 
(-2,360410) 

-0,040495 
(-1,254886) 

-0,083589*** 
(-2,779865) 

-0,046369 
(-1,329044) 

𝛃𝟏𝟓∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭 
0,224331** 
(2,162672) 

0,087823 
(0,786027) 

0,207330 
(1,368716) 

0,072482 
(0,491052) 

0,268071** 
(2,151982) 

0,093716 
(0,572467) 

𝛃𝟏𝟔𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏 
0,017559 

(0,945010) 
0,015862 

(0,882749) 
0,039732* 
(1,880629) 

0,020096 
(0,977937) 

0,055701** 
(2,174375) 

0,019739 
(0,866723) 

𝛃𝟏𝟕∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭 
0,046671 

(0,879522) 
0,050387 

(1,135438) 
0,063791 

(0,932216) 
0,027537 

(0,441270) 
0,068892 

(0,825468) 
0,010930 

(0,166971) 

(𝟏 − 𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦)(𝟏

−𝐌𝐗𝐢𝐭
𝐥 ) 

𝛃𝟏𝟖𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏 
-0,037314 

(-1,448006) 
-0,033415 

(-1,200621) 
-0,035552 

(-1,436516) 
-0,038053 

(-1,385149) 
-0,034675 

(-1,400513) 
-0,042083 

(-1,497084) 

𝛃𝟏𝟗∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭 
0,045152 

(0,457603) 
-0,052306 

(-0,698874) 
0,078900 

(0,857750) 
-0,032873 

(-0,455554) 
0,098114 

(1,059482) 
-0,034184 

(-0,477994) 

𝛃𝟐𝟎𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏 
0,007417 

(0,442553) 
0,024102 

(1,527882) 
0,009781 

(0,645741) 
0,018112 

(1,171588) 
0,007385 

(0,491950) 
0,016031 

(1,028803) 

𝛃𝟐𝟏∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭 
0,041998 

(1,019376) 
-0,003010 

(-0,090127) 
0,044562 

(1,175336) 
0,004459 

(0,133922) 
0,047443 

(1,275652) 
0,001974 

(0,062009) 

 𝛃𝟐𝟐∆𝑴𝒊𝒕
𝒍  

0,000373 
(0,395332) 

0,146877*** 
(3,363969) 

0,000375 
(0,359907) 

0,136015*** 
(3,011865) 

8,32E-05 
(0,086817) 

0,135518*** 
(2,984525) 

𝑹𝟐 0,752353 0,777198 0,749591 0,769740 0,757317 0,767546 

Fonte: Cálculos próprios. Notas: Entre parêntesis estão as estimativas t e *, ** e *** representam um nível de significância de 10%, 5% e 1%, respetivamente. 
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Quadro 8- Análise dos resultados: consumo privado 

Variável dependente Valores 

∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐭 Positivo Negativo 

 

𝒄𝒊 6  

𝛃𝟏𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐭−𝟏  6 

𝛃𝟐𝐏𝐈𝐁𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟑∆𝐏𝐈𝐁𝐢𝐭 6  

𝛃𝟒∆𝐏𝐈𝐁𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟓∆𝐏𝐈𝐁𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐢𝐭   

𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥  

𝛃𝟔𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏  2 

𝛃𝟕∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭 2 1 

𝛃𝟖𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏 2  

𝛃𝟗∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭 2  

(𝟏 − 𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦)𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥  

𝛃𝟏𝟎𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏  3 

𝛃𝟏𝟏∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭   

𝛃𝟏𝟐𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏  1 

𝛃𝟏𝟑∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭 2  

𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦(𝟏 −𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥 ) 

𝛃𝟏𝟒𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏  3 

𝛃𝟏𝟓∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭 2  

𝛃𝟏𝟔𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏 2  

𝛃𝟏𝟕∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭   

(𝟏 − 𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦)(𝟏 − 𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥 ) 

𝛃𝟏𝟖𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟏𝟗∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭   

𝛃𝟐𝟎𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟐𝟏∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭   

 𝛃𝟐𝟐∆𝑴𝒊𝒕
𝒍  3 para l = 2  

Fonte: Cálculos próprios. Notas: Os valores representam o número de estimações onde o parâmetro é 
estatisticamente significativo a, pelo menos, 10% (ver Quadro 7). A vermelho está assinalada a 
evidência não-Keynesiana (forte, porque são estimativas significativas e com sinais contrários aos 
Keynesianos) e a azul a evidência Keynesiana. 

Tal como registado na secção anterior, os resultados obtidos para a dinâmica do consumo 

privado, disponíveis nos Quadros 7 e 8, mostram que, em todas as combinações possíveis, a 

taxa de crescimento do consumo privado é influenciada negativamente pelo seu nível no 

período passado e positivamente pela taxa de crescimento do PIB, proxy para o rendimento 

dos agentes económicos. Adicionalmente, analisando o sinal do coeficiente 𝛽22, este é 

estatisticamente significativo e positivo quando o critério utilizado é a taxa de câmbio real 

efetiva: um aumento na taxa de câmbio real efetiva, aumenta o poder de compra, o que, por 

sua vez, fomenta a taxa de crescimento do consumo privado (critério 𝑀𝑋𝑖𝑡
2 )45. 

Durante os períodos de consolidação orçamental, a evidência não-Keynesiana mantém-se no 

que respeita ao nível do consumo público no período anterior, sendo menor o número de 

                                                           
45 Existirão, obviamente, efeitos negativos sobre as exportações líquidas com um contributo, esperado, positivo 

sobre o produto. 
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estimações em que apresenta um valor negativo em períodos de consolidação orçamental 

com expansão monetária face a períodos sem expansão monetária (𝛽6 é 2 vezes negativo e 

𝛽14 é 3 vezes negativo). Todavia, importa olhar para o valor dos parâmetros estimados: 𝛽6 

assume o valor de -0,160 ou de -0,502, já 𝛽14 assume o valor de -0,049, ou -0,066 ou -0,084, 

sendo os primeiros consideravelmente maiores que os últimos: isto é, durante as 

consolidações, os efeitos não-Keynesianos são reforçados pela presença de expansão 

monetária. Quanto à taxa de crescimento do consumo público, esta tem um impacto incerto 

(ainda que com maior tendência Keynesiana) e um impacto claramente Keynesiano, em 

períodos de consolidação orçamental com e sem expansão monetária, respetivamente: 𝛽7 é 

2 vezes Keynesiano (positivo) e 1 vez não-Keynesiano (negativo), enquanto 𝛽15 é sempre 

Keynesiano (2 vezes positivo). Também no caso dos impostos líquidos de transferências 

sociais em nível do período anterior, verifica-se uma menor probabilidade de ocorrência de 

efeitos não-Keynesianos quando a consolidação não é acompanhada por uma política 

monetária expansionista: 𝛽8 é 2 vezes positivo com um valor de 0,141 ou de 0,472, enquanto 

𝛽16 assume 2 vezes valores positivos de apenas 0,040 ou 0,056, sendo os primeiros maiores. 

Para a taxa de crescimento dos impostos líquidos de transferências sociais, a tendência não-

Keynesiana desaparece por completo quando a consolidação orçamental não é acompanhada 

por expansão monetária (𝛽9 é 2 vezes positivo e 𝛽17 é sempre não significativo).  

Em tempos normais (sem consolidação orçamental), a evidência não-Keynesiana baseada no 

consumo público tende a desaparecer na ausência de expansão monetária (𝛽10 é 3 vezes 

negativo vs. 𝛽18 sempre não significativo). Para os impostos líquidos de transferências sociais, 

𝛽12 é 1 vez Keynesiano (negativo) e 𝛽13 é 2 vezes não-Keynesiano (positivo) deixando de ser 

estatisticamente significativos na ausência de expansão monetária. 

Sob expansão monetária, não parece haver um padrão claro relativamente à incidência de 

efeitos não-Keynesianos, entre períodos de consolidação e fora deles. No entanto, em geral, 

os efeitos não-Keynesianos são mais fortes sob consolidação orçamental. Quanto aos 

impostos líquidos de transferências, 𝛽8 e 𝛽9 assumem 4 vezes um valor positivo, enquanto 

𝛽12 assume 1 vez um valor negativo e 𝛽13 assume 2 vezes um valor positivo, assumindo os 

primeiros maiores valores que 𝛽13. Para o consumo público, 𝛽6 assume valores de -0,160 e -

0,502 e 𝛽7 assume o valor de -3,646, enquanto 𝛽10 assume valores entre -0,052 e -0,045.  

Claramente, no caso em que a política monetária não é expansionista, em períodos normais 
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não existem quaisquer indícios de efeitos não-Keynesianos na Área do Euro (ver último 

grupo de linhas no Quadro 8), ao contrário do que acontece em períodos de consolidação 

orçamental, em que há evidência não-Keynesiana relativa ao nível do período anterior do 

consumo público e dos impostos líquidos de transferências sociais.  

Relativamente à composição da política orçamental, nas estimações estudadas, não parece 

haver diferença significativa entre a ocorrência de efeitos não-Keynesianos baseados nos 

parâmetros associados ao consumo público ou associados aos impostos líquidos de 

transferências sociais. Para os primeiros, registam-se 9 vezes efeitos não-Keynesianos 

(negativos) e, para os segundos, 8 vezes valores não-Keynesianos (positivos). 
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Quadro 9- Política orçamental e dinâmica do investimento na Área do Euro  
(com controlo de episódios monetário) 

Variável dependente Critérios 

∆𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐭 𝐅𝐂𝐢𝐭
𝟏*𝐌𝐗𝐢𝐭

𝟏  𝐅𝐂𝐢𝐭
𝟏*𝐌𝐗𝐢𝐭

𝟐  𝐅𝐂𝐢𝐭
𝟐*𝐌𝐗𝐢𝐭

𝟏  𝐅𝐂𝐢𝐭
𝟐*𝐌𝐗𝐢𝐭

𝟐  𝐅𝐂𝐢𝐭
𝟑*𝐌𝐗𝐢𝐭

𝟏  𝐅𝐂𝐢𝐭
𝟑*𝐌𝐗𝐢𝐭

𝟐  

 

𝒄𝒊 
-0,382931 

(-0,910665) 
-0,591502 

(-1,594136) 
-0,390620 

(-0,912597) 
-0,557633 

(-1,475292) 
-0,382784 

(-0,901451) 
-0,532352 

(-1,401055) 

𝛃𝟏𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐭−𝟏 
-0,189426*** 
(-4,252203) 

-0,218414*** 
(-5,009801) 

-0,197787*** 
(-4,640124) 

-0,215880*** 
(-4,868626) 

-0,185981*** 
(-4,273189) 

-0,219684*** 
(-5,047268) 

𝛃𝟐𝐏𝐈𝐁𝐢𝐭−𝟏 
0,176162 

(1,231616) 
0,115897 

(1,210521) 
0,189734 

(1,374012) 
0,183057 

(1,645170) 
0,179469 

(1,310018) 
0,180793 

(1,716497) 

𝛃𝟑∆𝐏𝐈𝐁𝐢𝐭 
2,453576*** 
(9,796940) 

2,701372*** 
(12,68267) 

2,497994*** 
(10,64803) 

2,607197*** 
(11,21038) 

2,501457*** 
(10,29456) 

2,623883*** 
(10,45837) 

𝛃𝟒∆𝐏𝐈𝐁𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐢𝐭−𝟏 
0,042630 

(0,735093) 
0,022416 

(0,397147) 
0,061334 

(1,067851) 
0,045048 

(0,771830) 
0,050383 

(0,895744) 
0,037654 

(0,643178) 

𝛃𝟓∆𝐏𝐈𝐁𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐢𝐭 
-0,112344 

(-0,448224) 
0,188336 

(0,855115) 
-0,016659 

(-0,064196) 
0,389828 

(1,588285) 
-0,023468 

(-0,091492) 
0,392347 

(1,518775) 

𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥  

𝛃𝟔𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏 
-0,113225 

(-0,606599) 
0,049491 

(0,293491) 
-0,031476 

(-0,153407) 
-0,505144** 
(-2,143277) 

-0,020077 
(-0,099166) 

-0,585628 
(-0,721066) 

𝛃𝟕∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭 
1,309909* 
(1,834955) 

0,287869 
(0,184503) 

0,013766 
(0,015811) 

-4,720916 
(-1,187826) 

0,808329 
(0,975792) 

-13,56800** 
(-2,424798) 

𝛃𝟖𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏 
0,085544 

(0,818594) 
0,066928 

(0,528648) 
-0,031372 

(-0,238116) 
0,504613** 
(2,230227) 

-0,021969 
(-0,174586) 

0,594911 
(0,760967) 

𝛃𝟗∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭 
-0,172343 

(-1,134323) 
-0,123298 

(-0,476748) 
0,096144 

(0,306032) 
1,736557 

(1,352069) 
0,478582 

(1,146900) 
-1,317358 

(-0,678479) 

(𝟏 − 𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦)𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥  

𝛃𝟏𝟎𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏 
-0,166914 

(-0,976643) 
-1,678335*** 
(-5,994264) 

-0,178160 
(-1,083270) 

-0,336318 
(-1,248969) 

-0,172694 
(-1,076969) 

-0,359867 
(-1,197391) 

𝛃𝟏𝟏∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭 
0,289761 

(0,891814) 
-5,216616*** 
(-4,867551) 

0,221934 
(0,658516) 

0,339301 
(0,322317) 

0,202682 
(0,683731) 

0,413601 
(0,401354) 
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𝛃𝟏𝟐𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏 
0,133201** 
(2,195478) 

1,809450*** 
(5,800972) 

0,115281* 
(1,907016) 

0,341668 
(1,585337) 

0,122076** 
(2,059575) 

0,379952 
(1,488725) 

𝛃𝟏𝟑∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭 
0,192452* 
(1,735591) 

1,744899*** 
(4,884139) 

0,116681 
(1,152642) 

-0,071807 
(-0,270020) 

0,128006 
(1,267656) 

-0,044832 
(-0,154712) 

𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦(𝟏 − 𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥 ) 

𝛃𝟏𝟒𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏 
-0,110727 

(-0,675655) 
0,087002 

(0,760354) 
-0,158548 

(-0,950381) 
-0,004571 

(-0,035014) 
-0,176739 

(-1,060359) 
0,018881 

(0,144292) 

𝛃𝟏𝟓∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭 0,229627 
(0,450837) 

0,337787 
(0,789807) 

-0,334241 
(-0,594405) 

-0,019340 
(-0,039163) 

-0,955991 
(-1,629446) 

-0,084989 
(-0,166632) 

𝛃𝟏𝟔𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏 0,077749 
(1,122845) 

0,030141 
(0,555157) 

0,094741 
(1,200976) 

0,006172 
(0,094798) 

0,125480 
(1,611808) 

-0,004883 
(-0,072993) 

𝛃𝟏𝟕∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭 0,029954 
(0,155540) 

-0,174670 
(-1,092299) 

0,135493 
(0,700456) 

-0,069565 
(-0,354853) 

0,074103 
(0,342464) 

-0,274358 
(-1,332127) 

(𝟏 − 𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦)(𝟏

− 𝐌𝐗𝐢𝐭
𝐥 ) 

𝛃𝟏𝟖𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏 -0,079380 
(-0,549468) 

0,036572 
(0,344492) 

-0,118379 
(-0,821378) 

-0,055682 
(-0,451238) 

-0,092764 
(-0,649158) 

-0,044036 
(-0,381019) 

𝛃𝟏𝟗∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭 0,386674 
(1,127927) 

0,290518 
(1,030774) 

0,368677 
(1,138955) 

0,223116 
(0,777480) 

0,429430 
(1,358540) 

0,240982 
(0,885212) 

𝛃𝟐𝟎𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏 0,046943 
(0,645872) 

0,077879 
(1,559660) 

0,055967 
(0,847656) 

0,056758 
(1,081969) 

0,043098 
(0,653081) 

0,057390 
(1,124393) 

𝛃𝟐𝟏∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭 -0,106743 
(-1,089387) 

-0,067665 
(-0,801673) 

-0,124646 
(-1,330589) 

-0,091779 
(-1,085958) 

-0,087446 
(-0,938097) 

-0,082237 
(-0,998745) 

 𝛃𝟐𝟐∆𝑴𝒊𝒕
𝒍  0,004250 

(1,304268) 
0,328390** 
(2,456524) 

0,003661 
(1,054946) 

0,339004** 
(2,315298) 

0,002282 
(0,683288) 

0,351444** 
(2,361884) 

𝑹𝟐 0,662942 0,693684 0,658813 0,670668 0,667050 0,679150 

Fonte: Cálculos próprios. Notas: Entre parêntesis estão as estimativas t e *, ** e *** representam um nível de significância de 10%, 5% e 1%, respetivamente. 
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Quadro 10- Análise dos resultados: investimento privado 

Variável dependente Valores 

∆𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐭 Positivo Negativo 

 

𝒄𝒊   

𝛃𝟏𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐭−𝟏  6 

𝛃𝟐𝐏𝐈𝐁𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟑∆𝐏𝐈𝐁𝐢𝐭 6  

𝛃𝟒∆𝐏𝐈𝐁𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟓∆𝐏𝐈𝐁𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐢𝐭   

𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥  

𝛃𝟔𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏  1 

𝛃𝟕∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭 1 1 

𝛃𝟖𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏 1  

𝛃𝟗∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭   

(𝟏 − 𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦)𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥  

𝛃𝟏𝟎𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏  1 

𝛃𝟏𝟏∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭  1 

𝛃𝟏𝟐𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏 4  

𝛃𝟏𝟑∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭 2  

𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦(𝟏 −𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥 ) 

𝛃𝟏𝟒𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟏𝟓∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭   

𝛃𝟏𝟔𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟏𝟕∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭   

(𝟏 − 𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦)(𝟏 − 𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥 ) 

𝛃𝟏𝟖𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟏𝟗∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭   

𝛃𝟐𝟎𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟐𝟏∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭   

 𝛃𝟐𝟐∆𝑴𝒊𝒕
𝒍  3 para l = 2  

Fonte: Cálculos próprios. Notas: Os valores representam o número de estimações onde o parâmetro é 
estatisticamente significativo a, pelo menos, 10% (ver Quadro 9). A vermelho está assinalada a 
evidência não-Keynesiana (forte, porque são estimativas significativas e com sinais contrários aos 
Keynesianos) e a azul a evidência Keynesiana. 

Os Quadros 9 e 10 mostram os resultados obtidos sobre a dinâmica do investimento privado. 

Tal como o observado para o caso do consumo privado, em todas as combinações possíveis, 

a taxa de crescimento do PIB tem um impacto positivo sobre a taxa de crescimento do 

investimento privado, ao passo que o investimento no período anterior tem um impacto 

negativo sobre a taxa de crescimento do investimento. Tal como para a dinâmica do 

consumo, verifica-se que 𝛽22 é positivo e significativo para todas as possibilidades em que o 

critério monetário se baseia na taxa de câmbio real efetiva, sendo não significativo quando é 

utilizada a taxa de juro nominal de curto prazo, refletindo um embaratecimento dos inputs 

importados, devido à apreciação real da moeda, que incentiva o investimento. 

Em períodos de consolidação orçamental, é clara a importância da expansão monetária para 

devolver efeitos não-Keynesianos (𝛽14 a 𝛽17 não são estatisticamente significativos), apesar 

de estes não serem muito frequentes mesmo sob expansão monetária (apenas 1 caso de 
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evidência de efeitos não-Keynesianos para cada um dos parâmetros estimados 𝛽6, 𝛽7 e 𝛽8 e 

1 caso de efeito Keynesiano para o parâmetro estimado 𝛽7). 

A expansão monetária mantém uma maior probabilidade de obtenção de efeitos não-

Keynesianos, mesmo em períodos normais (períodos sem consolidação orçamental), 

reforçando até a incidência no caso dos impostos líquidos de transferências face a períodos 

de consolidação (𝛽12 e 𝛽13 são, respetivamente, 4 e 2 vezes positivos). No caso da dinâmica 

do investimento, a incidência de efeitos não-Keynesianos apresenta-se maior em períodos de 

não consolidação orçamental, desde que acompanhada por expansão monetária. 

Por outro lado, e em geral, a evidência de efeitos não-Keynesianos parece ser mais forte para 

os impostos líquidos de transferências sociais do que para o consumo público (7 valores 

positivos relativos aos impostos líquidos de transferências sociais vs. 4 valores negativos 

relativos ao consumo público)46. Esta tendência genérica é visível em períodos sem 

consolidação orçamental e com expansão monetária, não sendo visível em períodos com 

consolidação orçamental e expansão monetária.  

No Quadro 11 apresenta-se uma síntese dos resultados estilizados obtidos para a Área do 

Euro, para as dinâmicas do consumo e do investimento privados.  

                                                           
46 Esta conclusão vai contra a maior parte da literatura que defende que a probabilidade de ocorrência de efeitos 

não-Keynesianos é maior para cortes na despesa do que para aumentos dos impostos (rever secção 2.2.3). 
Todavia esta evidência não é única e vai de encontro, a título ilustrativo, ao trabalho de Giavazzi et al. (2000), 
que concluem, para uma amostra de países da OCDE, que a possibilidade de ocorrência de efeitos não-
Keynesianos é maior via impostos (líquidos) do que via consumo público. 
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 Quadro 11- Resumo dos efeitos da política orçamental sobre a dinâmica do 
consumo e do investimento privados na Área do Euro  

Fonte: Elaboração própria. Notas: com já referido, esta análise debruça-se sobre efeitos não-Keynesianos fortes 

(estimativas significativas e com sinal contrário ao Keynesiano), ou seja, efeitos “anti-Keynesianos”. 

Efeitos (não-) Keynesianos: passagem de períodos com expansão 
monetária para períodos sem expansão monetária 

Consumo 
privado 

 

Períodos de consolidação orçamental 

▪ Diminuição da intensidade dos efeitos não-Keynesianos do 
consumo público e dos impostos líquidos de transferências sociais 
no período anterior; 

▪ Desaparecimento da reduzida evidência não-Keynesiana da taxa de 
crescimento do consumo público e reafirmação da evidência 
Keynesiana; 

▪ Desaparecimento da evidência não-Keynesiana baseada na taxa de 
crescimento dos impostos líquidos de transferências sociais. 

Períodos normais 

▪ Desaparecimento da toda a evidência não-Keynesiana. 

Investimento 
privado 

Períodos de consolidação orçamental 

▪ Desaparecimento de toda a evidência não-Keynesiana. 

Períodos normais 

▪ Desaparecimento de toda a evidência não-Keynesiana. 

Efeitos (não-) Keynesianos: passagem de períodos de consolidação 
orçamental para normais 

Consumo 
privado 

Em períodos de expansão monetária 

▪ Maior evidência (ainda que fraca) não-Keynesiana em períodos de 
consolidação orçamental. 

Em períodos de ausência de expansão monetária 

▪ A evidência não-Keynesiana é mais forte para os períodos de 
consolidação orçamental. 

 
Investimento 

privado 

Em períodos de expansão monetária 

▪ A evidência não-Keynesiana é mais forte em períodos normais. 

Em períodos de ausência de expansão monetária 

▪ Não há diferenças significativas. 

Efeitos (não-) Keynesianos: composição da política orçamental 

Consumo 
privado 

▪ Parece não haver diferenças significativas na ocorrência de efeitos 
não-Keynesianos entre o consumo público e os impostos líquidos 
de transferências sociais. 

Investimento 
privado 

▪ A evidência não-Keynesiana parece ser mais forte para os impostos 
líquidos de transferências sociais do que para o consumo público. 
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4. CONCLUSÕES 

 A temática das consolidações orçamentais expansionistas, ou mais genericamente dos efeitos 

não-Keynesianos da política orçamental, bastante debatida a partir dos anos 90 do século 

passado, após o pioneiro trabalho de Giavazzi e Pagano (1990), ganhou uma nova força após 

a Grande Recessão de 2008-09. A aplicação de políticas orçamentais contra-cíclicas, na 

sequência da recessão, colocou a dívida pública de muitos países numa trajetória 

insustentável, o que originou, particularmente na Europa, a implementação de programas de 

consolidação orçamental, que acabaram por não ter os desejados efeitos não-Keynesianos. 

Ao longo do tempo, foram apontados diversos canais teóricos explicativos da ocorrência de 

consolidações orçamentais expansionistas: do lado da procura e da oferta. Do lado da 

procura, estes fenómenos podem ser explicados pelas alterações das expectativas dos agentes 

económicos ou das taxas de juro (canais das expectativas e da taxa de juro) ou pelo impacto 

direto que as alterações do consumo público têm sobre o consumo privado, numa situação 

de valorização da provisão de serviços públicos (canal da substituibilidade entre os consumos 

público e privado). Do lado da oferta, o enfoque são os mecanismos ao nível do mercado de 

trabalho (através dos canais das exportações e dos lucros). O efeito da substituibilidade entre 

os investimentos privado e público é, também, mencionado (através do canal da 

produtividade). Adicionalmente, a literatura, também, defende que há fatores que podem 

estimular o funcionamento destes canais, e, assim, facilitar a ocorrência de efeitos não-

Keynesianos, e.g., (i) a composição e a duração do choque orçamental; (ii) o nível e a trajetória 

da dívida pública; (iii) as condições institucionais, conjunturais e estruturais da economia; e 

(iv) a prossecução conjunta de outras políticas de gestão da procura, nomeadamente a política 

monetária. 

A questão central da presente dissertação foca-se neste último fator: o papel que as alterações 

induzidas por parte dos Bancos Centrais, em particular as expansões monetárias, podem ter 

na eventual ocorrência de consolidações orçamentais expansionistas. Para responder a esta 

questão, a análise de eventuais efeitos não-Keynesianos fortes, mais propriamente “anti-

Keynesianos”47, foi realizada sobre duas componentes da procura agregada, o consumo e o 

investimento privados, com base nas condições orçamentais e monetárias que ocorreram nos 

                                                           
47 Relembre-se que por não-Keynesianos fortes apenas se consideram as estimativas significativas e com sinais 

contrários aos previstos pela teoria Keynesiana. Daí, que em boa verdade se tratem de efeitos “anti-
Keynesianos”. A não significância, não sendo analisada, é considerada como evidência não-Keynesiana fraca.  
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países da Área do Euro, entre 1996 e 2017. Saliente-se, ainda, que, neste trabalho, se teve em 

consideração o contexto recente da política monetária na Área do Euro- o ZLB para a taxa 

de juro- recorrendo a estimativas de shadow rate para a identificar os episódios monetários.  

No primeiro conjunto de modelos estudado, cujas variáveis dependentes são as taxas de 

crescimento do consumo e do investimento privados, apenas se tem em consideração o 

ambiente orçamental, e não as condições monetárias. Através das estimativas obtidas, 

percebeu-se que não havia evidência de efeitos não-Keynesianos fortes. Todavia havia, 

maioritariamente, evidência de efeitos maioritariamente, sem significância estatística (que 

seguindo a lógica anterior podem ser considerados como não-Keynesianos fracos). Foi 

encontrada uma única evidência Keynesiana, ao nível do impacto positivo estimado da taxa 

de crescimento do consumo público sobre a taxa de crescimento do investimento privado, 

em períodos ditos normais, isto é, na ausência de consolidações orçamentais.  

No entanto, com base nos modelos que, adicionalmente, controlam para as condições 

monetárias, já há o surgimento de evidência não-Keynesiana forte, tanto ao nível do 

consumo, como do investimento privados. Conclui-se que essa evidência está, em grande 

parte, dependente da ocorrência de expansões monetárias promovidas pelo Banco Central. 

Para a dinâmica do consumo privado, a passagem de períodos sob expansão monetária para 

períodos sem expansão monetária leva a uma redução da intensidade, ou mesmo à 

eliminação, da evidência não-Keynesiana forte (em períodos de consolidação mantém-se 

alguma, sendo totalmente eliminada em períodos não acompanhados por consolidação 

orçamental). Em períodos sob as mesmas condições monetárias, a evidência tende a ser mais 

intensa para efeitos não-Keynesianos fortes em períodos de consolidação orçamental. 

Finalmente, conclui-se que a composição da política orçamental não parece ser relevante para 

explicar a ocorrência de efeitos não-Keynesianos fortes sobre o consumo.  

Para a dinâmica do investimento privado, tanto em períodos com, como em períodos sem 

consolidação orçamental, a ocorrência de expansões monetárias é fulcral para a ocorrência 

de efeitos não-Keynesianos fortes. Admitindo uma expansão monetária, a evidência não-

Keynesiana forte é mais intensa em períodos de ausência de consolidação, não havendo 

diferenças significativas em períodos em que não ocorra expansão monetária. Para a dinâmica 

do investimento privado, a composição orçamental já parece ser relevante: o surgimento de 

efeitos não-Keynesianos fortes parece estar mais associado a políticas que recorrem a 

impostos líquidos de transferências sociais, do que as que incidem sobre o consumo público.  
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Em termos gerais, tendo em consideração o objetivo central do presente trabalho, e tal como 

Afonso e Martins (2016) concluíram para o consumo privado, pode-se concluir que os efeitos 

não-Keynesianos fortes verificados ao nível da taxa de crescimento do consumo privado e 

do investimento privado desaparecem por completo ou diminuem em intensidade quando 

deixa de ocorrer uma expansão monetária. E que, portanto, a realidade em termos de política 

monetária deve e tem de ser tida em consideração aquando do estudo da possibilidade de 

ocorrência de consolidações orçamentais expansionistas ou, mais genericamente, de efeitos 

não-Keynesianos. 

Saliente-se, ainda, que o presente trabalho lida com diversas limitações, que podem ser objeto 

de reflexão e, talvez, uma oportunidade de melhoria e/ou extensão. Uma primeira limitação 

está relacionada com a amostra e o período temporal considerado, na medida em que se trata 

da Área do Euro num período antes e após a Grande Recessão: um período caraterizado por 

instabilidades (políticas, sociais e económicas) e adaptações à nova realidade. A solução 

poderia passar pela utilização de um período mais alargado e/ou, então, com mais países. 

Seguindo a ideia de Giavazzi et al. (2000), poder-se-ia efetuar o mesmo estudo, mas 

comparando países mais e menos desenvolvidos, para averiguar a robustez dos resultados 

ou, então, para perceber se há diferenças significativas entre os dois grupos de países. Uma 

alternativa seria comparar dois blocos económicos que lidaram, bem de perto, com as 

consequências da Grande Recessão: os EUA e a Área do Euro, grupo de países comparado, 

por exemplo, em Afonso e Gonçalves (2018) 

Outra limitação poderá ser a forma como os episódios orçamentais foram definidos, com 

base no CAPB, que, como foi mencionado ao longo do trabalho, está sujeita às críticas. Uma 

extensão possível ao presente trabalho é a da utilização da abordagem histórica ou narrativa 

para definir os episódios orçamentais, comparando os resultados obtidos nas duas 

metodologias e avaliando, de forma mais completa, a robustez dos resultados. 

Finalmente, tem-se a limitação imposta pelo ZLB. A utilização da shadow rate, sendo uma 

estimativa, pode levar a resultados enviesados. Uma alternativa possível era a da utilização de 

um outro critério de definição dos episódios monetários, e.g., com base na análise da evolução 

da dimensão do balanço do BC. Por último, outra extensão, bastante interessante, que está, 

desde logo, limitada, pelo período de tempo que passou após a mais recente crise financeira 

era efetuar esta mesma análise mas comparando dois períodos de tempo: um antes e outro 

após a Grande Recessão, ou antes e após o ZLB, percebendo se os resultados se alteravam.   
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7. ANEXOS 

Anexo A- Fonte de dados  

Quadro 12- Fontes de dados utilizadas 

Séries originais Código da 
AMECO 

Total population 
 

NPTN 

Price deflator gross domestic product 
  

PVGD 

Private final consumption expenditure at 2010 prices 
  

OCPH 

Exports of  goods and services at 2010 prices   
 

OXGS 

Imports of  goods and services at 2010 prices   
 

OMGS 

Gross fixed capital formation at current prices: private sector 
   

UIGP 

Gross domestic product at 2010 reference levels per head of  population   
 

RVGDP 

Gross domestic product at current prices   UVGD 

Potential gross domestic product at 2010 reference levels   OVGDP 

Final consumption expenditure of  general government at 2010 prices  
 

OCTG 

Current tax burden: total economy: ESA 2010   UTCT 

Social benefits other than social transfers in kind: general government: ESA 
2010   

UYTGH 

Cyclically adjusted total revenue of  general government: Adjustment based on 
potential GDP ESA 2010  

URTGAP 

Total expenditure excluding interest of  general government adjusted for the 
cyclical component: Adjustment based on potential GDP Excessive deficit 
procedure   
 

UUTGBP 

Nominal short- term interest rates  ISN 

Real effective exchange rates, based on unit labor costs (total economy): 
Performance relative to the rest of  37 industrial countries: double export weights  
 

XUNRQ 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Adicionalmente foi utilizada uma shadow rate, disponível no site:  
 
https://sites.google.com/view/jingcynthiawu/shadow-rates. 

https://sites.google.com/view/jingcynthiawu/shadow-rates
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Anexo B- Matriz de correlação entre as variáveis  

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo C- Testes de raíz unitária (ou Unit root tests)48 

 

Variável consumo privado- nível 

 
 
Variável consumo privado- diferença de 1.ª ordem 

 

                                                           
48 Com a exceção das variáveis de natureza monetária, a taxa de juro nominal de curto prazo (com a 

consideração da shadow rate) e a taxa de câmbio real efetiva, todos estes testes foram realizados sob o logaritmo 
natural do valor a preços constantes da variável em causa, em termos per capita.  



 

77 

 

Variável investimento privado- nível 

 
 
Variável investimento privado- diferença de 1.ª ordem 
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Variável produto- nível 

 
 
Variável produto- diferença de 1.ª ordem 
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Variável produto médio- nível 

 
 
Variável produto médio- diferença de 1.ª ordem 

 
  



 

80 

 

Variável consumo público- nível 

 
 
Variável consumo público- diferença de 1.ª ordem 
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Variável impostos líquidos de transferências sociais- nível 

 
 
Variável impostos líquidos de transferências sociais- diferença de 1.ª ordem 
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Variável taxa de juro nominal de curto prazo (com a consideração da shadow rate a 

partir de 2005)- diferença de 1.ª ordem 

 
 
Variável taxa de câmbio real efetiva- diferença de 1.ª ordem 
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Anexo D- Testes F sobre a existência de efeitos fixos (vs. pooled OLS) 

Testes sobre os efeitos fixos da estimação sobre a dinâmica do consumo (sem 
condições monetárias) 

 

 

 
 

Testes sobre os efeitos fixos da estimação sobre a dinâmica do investimento (sem 
condições monetárias) 
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Testes sobre os efeitos fixos da estimação sobre a dinâmica do investimento (com 
condições monetárias) 
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Anexo E- Testes de Hausman sobre a existência de efeitos fixos (vs. efeitos 
aleatórios) 

Testes sobre os efeitos fixos da estimação sobre a dinâmica do consumo (sem 
condições monetárias) 

 
 

 
 

 
 

Testes sobre os efeitos fixos da estimação sobre a dinâmica do investimento (sem 
condições monetárias) 
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Anexo F- Modelo com a dinâmica da balança corrente49 

 
Quadro 13- Política orçamental e dinâmica da balança corrente na Área do Euro 

(com controlo de episódios monetários)- análise dos resultados50 
Variável dependente Valores 

∆𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐢𝐭 Positivo Negativo 

 𝒄𝒊   

𝛃𝟏𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐭−𝟏  6 

𝛃𝟐𝐏𝐈𝐁𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟑∆𝐏𝐈𝐁𝐢𝐭  5 

𝛃𝟒∆𝐏𝐈𝐁𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟓∆𝐏𝐈𝐁𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐢𝐭   

𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥  𝛃𝟔𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟕∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭  2 

𝛃𝟖𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟗∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭   

(𝟏 − 𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦)𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥  𝛃𝟏𝟎𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟏𝟏∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭  3 

𝛃𝟏𝟐𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟏𝟑∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭  1 

𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦(𝟏 − 𝐌𝐗𝐢𝐭

𝐥 ) 𝛃𝟏𝟒𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏 1  

𝛃𝟏𝟓∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭  3 

𝛃𝟏𝟔𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏  2 

𝛃𝟏𝟕∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭   

(𝟏 − 𝐅𝐂𝐢𝐭
𝐦)(𝟏

− 𝐌𝐗𝐢𝐭
𝐥 ) 

𝛃𝟏𝟖𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭−𝟏   

𝛃𝟏𝟗∆𝐂𝐨𝐧𝐬𝐩𝐮𝐛𝐢𝐭  6 

𝛃𝟐𝟎𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭−𝟏  3 

𝛃𝟐𝟏∆𝐈𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐢𝐭   

 𝛃𝟐𝟐∆𝑴𝒊𝒕
𝒍   6 

    Fonte: Cálculos próprios. Notas: Apenas estão aqui a ser considerados valores estatisticamente 
significativos pelo menos a 10%. 

 

                                                           
49 Dado que para alguns países, em alguns anos, a balança corrente é deficitária, a variável dependente é, nestes 

modelos, o diferencial entre as taxas de crescimento das exportações e das importações.  
50 Ressalve-se que a especificação aqui em causa é uma adaptação da especificação geral (3.8) à nova variável 

dependente considerada. Todos os pressupostos, a amostra, a metodologia e a especificação são iguais aos do 
texto principal. 
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Quadro 14- Resumo dos efeitos da política orçamental sobre a balança corrente na 
Área do Euro  

Considerações genéricas 

▪ A diminuição da taxa de crescimento do produto interno ao pressionar as taxas de juro e de 
câmbio no sentido descendente leva a um aumento do diferencial entre as taxas de 
crescimento das exportações e das importações (fomento da balança corrente) - visível nas 5, 

em 6, estimativas negativas do coeficiente β3. Saliente-se, ainda, a existência de um efeito 
rendimento direto, através do qual uma desaceleração da taxa de crescimento do produto 
diminui a necessidade de bens importados, provocando uma desaceleração da taxa de 
crescimento das importações e, desta forma, melhorando o ritmo de crescimento da balança 
corrente; 

▪ A diminuição da shadow rate/da taxa de câmbio real efetiva leva a um fomento da balança 
corrente, dado o aumento de competitividade externa (aumento das exportações) e a perda 
do poder de compra (diminuição das importações), fundamentalmente relativamente a países 

extra-Área do Euro- visível nas sempre negativas estimativas do coeficiente β22.  
Política orçamental de alteração dos gastos públicos 

▪ Num período normal (e, portanto, com o produto a variar mais) e sem expansão monetária 
(e, portanto, sem potenciais ganhos de competitividade extra-Área do Euro, via taxa de juro) 

existem défices gémeos51 (β19 é 6, em 6, vezes negativo); 

▪ A possibilidade de défices gémeos é menor sob consolidação orçamental ou sob expansão 
monetária, em que o produto não cai tanto ou em que existem ganhos de competitividade de 

política monetária comum (β11 e β15 são 3, em 6, vezes negativos). A combinação de 
consolidação orçamental e expansão monetária leva à menor probabilidade possível de 

ocorrência de défices gémeos (β7 é 2, em 6, vezes negativo): o produto não cai tanto e, logo, 
a balança corrente não melhora tanto, dado que as importações se encontram relativamente 
mais escudadas. 

Política orçamental de alteração dos impostos líquidos de transferências sociais 

▪ Genericamente não afetam, significativamente, a balança corrente; 

▪ A ocorrência de expansão monetária ou de consolidações orçamentais aumenta a 
probabilidade de efeitos Keynesianos de melhoria de balança corrente, no decorrer de 
aumentos dos impostos (diminuem as estimativas negativas para os coeficientes associados a 
esta variável orçamental); 

▪ Sem ajuda da expansão monetária ou da consolidação orçamental, as possibilidades de 
balança corrente negativa, no decorrer de um aumento dos impostos, aumentam, porque 
desaparecem os efeitos competitividade da política monetária comum e diminuem os efeitos 
Keynesianos sobre o produto associados ao aumento de impostos (aumentam as estimativas 
negativas para os coeficientes associados a esta variável orçamental).  

Diferenças da composição orçamental 

▪ Os impactos diferentes tendo em conta a composição do choque orçamental (via gastos vs. 
via impostos) podem ser devidos ao facto de os impostos poderem funcionar como um 
choque custo que aumenta, via inflação, o custo das exportações, deteriorando mais estas face 
à redução das importações, no decorrer de uma redução do rendimento e, assim, deteriorando 
mais a balança corrente, na ausência de política monetária ou consolidação orçamental. 

Fonte: Elaboração própria.  

                                                           
51 Por défices gémeos entende-se a combinação entre um défice orçamental (receita orçamental < despesa 

orçamental) e um défice da balança corrente (exportações < importações). 


